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Kopjafák a kömlődi hősök sírján
Május utolsó vasárnapján a háborúkban
elesett katonákra emlékezünk. Ez a nap a
Hősök Napja. Az emlékünnep eredete egy
1917-es törvényre vezethető vissza. Akkor
mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi
halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az
utókor számára meg kell örökíteni".
Kömlőd környékén heves harcok dúltak a
II. világháború során, ahol a hadi nyilvántartások tanúsága szerint 17-en lelték halálukat. Közülük Varanka Ferenc sírja név
szerint is fellelhető a község temetőjében,
míg mellette két névtelen hőst rejt a föld.
A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület kezdeményezésére az ő emlékük tiszteletére emelték azt a három kopjafát, melyek felavatására és megáldására szombaton került sor.
Szebenyi István egyesületi elnök avatóbeszédében elmondta: a három honvédsír
meglehetősen viharvert állapotban volt,
annak ellenére, hogy a falubeli szorgos kezek megpróbálták rendben tartani őket,
azonban a régi betonkeret és a fejfák felett
eljárt az idő. A Vértesi Erdőgazdaság faanyaggal támogatta a kezdeményezést, s
Kovács Zsolt – szintén az egyesület tagja –
azokat díszes motívumokkal ékesítve méltó
síremlékeket alkotott.

Öt éve történt
- A későestébe nyúlt a
kömlődi képviselő-testület
pénteki ülése, melyen a többek mellett az önkormányzat 2010-ig terjedő ciklusprogramjának tervezetéről
is vitáztak a döntéshozók.
Mint azt a Kiss Ferenc polgármester által jegyzett
anyag megállapítja, a 2006.
október havi választások
fordulatot hoztak a település életébe. A képviselő-testület összetétele nagyobbrészt megváltozott.
2007.04.14.
- Közel ötvenen járták be
széltében, hosszában a községet pénteken, a Kömlődért
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Ilyen még nem volt Kömlődön
Hárskuti Attila, a helyi Hagyományápolók
és Értékteremtők Közössége képviseletében
méltatta a kezdeményezőket, felhívva arra
a figyelmet, hogy oly sok családnak vannak hősi halottjai, akiknek emlékét tisztelettel kell ápolni, s ezt a tiszteletet örökíteni
kell az utókorra is.

Baráti Társaság bakancsos
túráján. A jó hangulatú társaság a Sárközi temető, Komáromi utca, Meggyfasor
útvonalon kirándult, de
voltak az almási területen
is, mely Kömlőd legrégebben
lakott része. Annak idején
innen szállították az agyagot a házakhoz, és itt tartották a majális rendezvényeket is, egészen addig, míg
egy eltévedt traktoros le
nem zuhant járművével a
meredek parton, maga alá
temetve a gazdát.
2007.04.21.
- Kömlődön nemcsak az iskola tanulói, szüleik és tanáraik vettek részt a települést megtisztító szombati
munkában a Föld Napja al-

A megemlékezésen Szemeti Ferenc református lelkész és Száraz László katolikus plébános áldotta meg a kopjafákat, melyeknél
a kömlődi értékteremtők helyezték el a kegyelet koszorúját.

kalmából, hanem a község
polgármestere is szemeteszsákokat fogott. S hogy mi
mindent szedtek össze az
utak mellől, az szinte elképesztő. A TV-től kezdve a
kerékpárgumikig, a rossz
ágymatractól a kiszuperált
mosógépig sok minden bizonyította, hogy van még
mit tennünk környezetünk
védelmében, a legmeglepőbb
azonban az a Kömlődön talált acélvágó olló volt, melyet - a helyiek szerint minden
bizonnyal
egy
bűncselekményt követően
hajítottak a bozótosba.
2007.04.22.
- A búcsú elsősorban családi
ünnep, s ilyen volt ez a hétvégén Kömlődön is, ahol

annak idején ezen a napon,
Pünkösd vasárnapján szentelték fel a templomot.
Ilyenkor a családtagok és a
rokonok mind összegyűlnek, általában a család
rangidős tagjának a házában. Természetesen közösségi alkalmak is színezik az
eseményt: délelőtt a mise,
délután a búcsúi vígasság,
ahol sátrakat vernek fel az
árusok, mézeskalácsot, törökmézet és rengeteg játékot, csecsebecsét árulnak
bennük. Mindezek okán a
község sok lakója látogatott
ki a rendezvény térre egy
kis kikapcsolódásra, szórakozásra, beszélgetésre.
2007.05.28.
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Hetekkel ezelőtt, egy baráti beszélgetés során született az ötlet, ne a hagyományos gyermekműsorral köszöntsék Kömlőd asszonyait az Anyák Napja
alkalmából, hanem minden korosztály vegyen részt az előadásban, így téve emlékezetessé az
ünnepet.
A gondolatot felkarolta a Kömlődért Egyesület és a Kömlődért
Baráti Társaság, majd megkezdődtek az előkészületek. Személyesen keresték fel és invitálták a község közel négyszáz
asszonyát, összeállították a versekből és dalokból álló programot, rendezték a termet, terítettek a vendéglátáshoz, így
május 6-án délután minden készen várta az ünnepelteket.
A két civil közösség tagjai fogadták az édesanyákat, akik izgatottan várták a függöny felgördültét a művelődési házban,
ahol alig maradt szék szaba-

don.
Madari Ferenc alpolgármester
üdvözlő szavait követően elsőként a legkisebbek léptek közönség elé, majd az óvodásokat

követték az idősebb nemzedékek. A színpadon a megterített
asztalnál Kiss Ferenc polgármester mellett még négyen ültek, akik a közös dalolás mellett
felváltva adták elő az anyák
napi irodalom gyöngyszemeit.
Mint azt a község vezetője ünnepi köszöntőjében elmondta:
Önök a szeretetből és a törődésből felépítik a biztonságot adó
otthont. Egy életre szóló példát
adnak gyermekeiknek, szeretteiknek, segítenek eligazodni a világ dolgaiban, türelemre, becsületességre tanítanak. Mi valamennyien megköszönjük azt a
szívós, kitartó erőt, ami összetartja a családokat, amire mindig számíthatunk. Köszönjük
és köszöntjük önöket mindezekért.
A műsor sikerét pedig mi sem
bizonyította jobban, mint az,
hogy kevés szem maradt szárazon vasárnap Kömlőd anyák
napi ünnepségén – beleértve
ebbe a fellépőket, a meglett korú

férfiakat is.
Fellépők: Kiss Ferenc, Madari Ferenc, Károly Szilveszter, Ferenczi
Roland, Henter Noel, Csaba Levente, Nagy Levente, Kiss Tamás, Bauer József, Sternhardt
Mihály, Marencsák László és
Fojtek Mihály.

A Vöröskereszt kömlődi
alapszervezete várja új tagok jelentkezését!
A jelentkezők belépési szándékukat jelezhetik a következő tagoknál: Edőcs
Olga, Nagy Kálmánné, Kovács Mihályné.
Szeretnénk, ha ismét nagy
létszámú, jól működő alapszervezet lehetnénk!
Kovács Mihályné VK titkár
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Félszáz versmondó Kömlődön
Napra pontosan 252 éve, 1760.
május 11-én született Kömlődön
Pálóczi Horváth Ádám, korának jeles írója, költője, akinek
tiszteletére immár ötödik alkalommal került sor május 11-én
a Közelebb Egymáshoz alapítvány versmondó versenyére a
református templomban.
A kétévente megrendezett eseményre a térség kilenc településéről, többek között Mocsáról,
Dadról, Környéről, Szákszendről,
Nagyigmándról és Oroszlányból érkeztek irodalomkedvelő
fiatalok, hogy négy korosztályban mérjék össze előadói tudásukat. Az 53 versenyző két alsó
tagozatos és két felső tagozatos

csoportban állt a zsűri elé,
melynek elnöki tisztét a neves
színész, Bács Ferenc vállalta el.
A versenyzőket és a megjelent

Portré

Bács Ferenc 76 éve, 1936-ban Erdélyben, Nagyszebenben született, Kolozsváron nőtt fel. Orvosnak
készült, de két év után félbehagyta tanulmányait,
s a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színészfőiskolára jelentkezett. Diplomájának kézhezvétele
után az intézmény tanára lett, és a helyi Nemzeti
Színházhoz szerződött.
1977-ben költözött családjával Magyarországra.
Egy-egy egy évadot töltött Miskolcon, majd Győrben. Ezután hívta Várkonyi Zoltán 1979-ben a
Vígszínházhoz. Nyolc évig volt a társulat tagja.
1987-ben a József Attila Színházhoz szerződött,
majd szabadúszó lett. 1992-1998 között a Nemzeti Színház művésze. 2000-2003 között Sopronban
lépett fel, azóta ismét szabadfoglalkozású. Több
mint egy tucat nagyjátékfilmben és közel ötven
tévéfilmben szerepelt. A színészet mellett évekig
tanított beszédművészetet a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Számtalan elismerése közül a
2011-ben kapott Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj a legrangosabb.

vendégeket a rövid áhítatot követően Gerecsei Zsolt, a rendező
szervezet elnöke köszöntötte,
majd megkezdődött a nemes

versengés, mely során a fiatalabb korosztályok szabadon
választott műveket, míg az
idősebbek magyar szerzők hazafias verseit adták elő.
A közel kétórás bemutatót követően a zsűri visszavonult a
döntéshozatalhoz, míg a jelenlévők felkeresték a templom
szomszédságában Pálóczi Horváth Ádám szülőházát, ahol
megkoszorúzták a költő emléktábláját.
Bács Ferenc zsűrielnök értékelésében külön kiemelte a verseny
magas színvonalát, majd átadta az elismeréseket a győzteseknek, helyezetteknek, illetve a
legszebben beszélő indulónak.

Családi délután
az óvodában
Második alkalommal került sor az óvodában arra a családi programra, melynek
elsődleges célja, hogy a szülők és csemetéik együtt szórakozzanak, játszanak, s
ismerkedjenek egymással is, hiszen rohanó világunkban mind kevesebb idő jut
a közös programokra.
Senkár Béláné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, aki rögtön be is
mutatta az első – még otthon elvégzendő - feladat eredményét, a családi címereket, melyek keletkezését és jelentését értelmezték is az érintettek.
A továbbiakban egymást követték a szórakoztató játékok, versenyek. Volt családi horgászás, kötélhúzás, óvodai életképek eljátszása, gyermekfelismerő feladat, aszfaltrajzolás és kézműveskedés. Az óvoda munkatársai gondoskodtak a
házi zsíroskenyérről hagymával, a forró teáról, míg a szülők süteményekkel,
édességekkel járultak hozzá az apróságok önfeledt szórakozásához.
Végül, a második családi délután résztvevőinek emléklappal kedveskedtek a
szervezők.

A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
megújult www.komlod.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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De nehéz az iskolatáska…
Május 23-án este nem csupán a
kömlődi művelődési ház falain
kívül gyülekeztek sötét felhők,
(költői képpel élve) a szülők tájékoztatására összehívott fórumon a teremben is megjelentek
időnként villámok.

A kömlődi szülők és diákok, s
az önkormányzat „kálváriája”
a csökkenő gyerekszámmal
kezdődött évekkel ezelőtt, amikor – úgy tűnt – veszélybe kerül az iskola működtetése, s
végül megszületett a döntés:
egyetlen kiút az intézményfenntartói társulás létrehozása.
Akkor Kecskéddel társultak, a
másik község azonban 2009
elején felmondta a megállapodást.
Újabb – olykor szintén viharos
fórumokkal „tarkított” – egyeztetések kezdődtek településekkel, intézményekkel, mígnem a
szülők többségének véleménye
alapján Kömlőd Koccsal társult
oly módon, hogy a felsős diákokat utaztatta a másik iskolába, míg az alsósok és az óvodások oktatásáról, neveléséről
helyben, a tagintézményben
gondoskodtak.
Az eltelt években mindenki elégedett volt az együttműködéssel, nemcsak a diákok illeszkedtek be és találtak barátokat Kocson, a két település között is jó
kapcsolat alakult ki.
Ez év áprilisában azonban kiderült, hogy a kocsi iskola működtetéséről szeptembertől a
helyi református egyházközség
gondoskodik, majd május közepén a presbitérium arról értesítette Kiss Ferenc polgármestert, hogy a következő tanévtől
a kocsiak nem kívánnak tagintézményt működtetni, ellenben
– a szabad iskolaválasztás jogán –
a jövőben is szeretettel várják a
kömlődi diákokat Kocson.
Az idő tehát igencsak szorította
a kömlődi helyhatóságot, hiszen az önkormányzatnak törvényben rögzített kötelessége
gondoskodni – a többi között –
az általános iskolai nevelésről
is, s ha ezt önállóan nem tudja
biztosítani, akkor a társulás
létrehozásához szükséges valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, határozatot május
31-éig be kellett nyújtania a
kormányhivatalnak.
Első körben felmerült a dadi református iskolával való együtt-

működés, de a kömlődi képviselők többsége ezt nem támogatta.
Ezt követően Környével vették
fel a kapcsolatot, s szerda este
Kiss Ferenc arról számolt be,
hogy már mindkét testület kifejezte együttműködési szándékát, ily módon a további szükséges dokumentációk beszerzését
követően nincs semmi akadálya
annak, hogy Környe tagintézménye legyen a kömlődi. A diákok buszbérletét megtérítik, s
már tárgyalásokat is kezdeményezett a szolgáltatóval a járatok kapcsán – tette hozzá.
A polgármester természetesen
az idáig elvezető eseményeket is
ismertette a szülőknek, akik
közül többen azt vették zokon,
hogy miért nem értesültek
minderről korábban. Kiss Ferenc
viszont csak azt tudta ismételni, hogy ő is május 15-én kapott kézhez a presbitériumtól
egy olyan értesítőt, ami május
7-én kelt, s egy április 7-ei határozatra hivatkozik.
A tájékoztató fórumon részt
vett Trézlné Staudinger Csilla, a
környei általános iskola igazgatója is, aki bemutatta az intézményben folyó szakmai, művészeti tevékenységet, szabadidős
lehetőségeket, az iskola és szaktantermek felszereltségét, az elért eredményeiket, de – úgy
tűnt – a jelenlévő szülőket inkább az foglalkoztatja, miként
maradhatnának
gyermekeik
továbbra is kocsi diákok.
A kérdésükre Bódis Jánosné,
kocsi polgármestertől, s Beke
Ferenc intézményvezetőtől kaptak választ: amennyiben legalább 15 diák választja az ő településüket, gondoskodnak az

iskolabuszról. A polgármesterasszony leszögezte: nem az önkormányzat mondta fel a szerződést, maguk is igyekeztek
meggyőzni a presbitérium
egyetlen, a felmondás mellett
kardoskodó tagját, de sajnos
nem jártak sikerrel. A kocsi településvezető azt is hangsúlyozta: azért döntöttek a helyi
iskola egyházi működtetése
mellett, mert „nem látták biztonságban a jövőt az állami
fenntartásban.”
Bogáth István kömlődi képviselő viszont azt sérelmezte, hogy
a falu vezetői nem kínálnak alternatívát a szülőknek, hiszen
szerinte a Daddal való együttműködés is az lehetne, s nem
értette, hogy miért nem merült
fel a kömlődi református egyházközség, mint fenntartó lehetősége?
A képviselő hozzászólására
Schvarczné Stieber Rita jegyző
emlékeztette, hogy a dadi alternatívát a testület 3 igen és 4
tartózkodás mellett elutasította, Hastó Zoltán képviselő pedig arra hívta fel a figyelmét,
hogy egy pápai megbeszélés során a református egyház részéről kifejezték: 160 alatti gyereklétszám esetén nem támogatják
iskola átvételét.
Madari Ferenc alpolgármester
hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy a szabad iskolaválasztás joga adott. Attól függetlenül tehát, hogyha az önkormányzat Környével köt megállapodást, a szülőkre ez nem
kötelező érvényű, akár Tatabányára, Dadra, Kecskédre, s
Kocsra is beírathatják gyermekeiket.

Ehhez kapcsolódóan Fojtek Mihály abbéli aggályának adott
hangot, hogy a Koccsal kötött
társulási megállapodás megszűnésével a másik település az
alsós diákokat is „elszippanthatja”, hiszen eddig ezt kizárta
a szerződés, viszont Környe vállalta ugyanezt a kitételt. „Ha
továbbra is Kocs felé megyünk,
megszüntethetjük az iskolát.
Akkor leszünk igazán szegények, ha alsó tagozat sem lesz a
faluban.” – fogalmazott a
kömlődi képviselő, Kocs polgármestere viszont igyekezett
megnyugtatni a jelenlévőket:
ha már nyolc szülő kéri, az ország alaptörvénye garantálja
állami fenntartásban az alsó tagozat működtetését.
A szülők kérdésére, miszerint
mi történik, ha a meghatározott 15 fő alatt alakul a Kocsra
utazó diákok száma, hogy oldják meg az utaztatásukat, Beke
Ferenc így válaszolt: akkor más
közlekedési eszközben kell gondolkodni.
Ne szólj bele a hétszázát!... Bunkó vagy!... A mi gyerekeink forintosítva vannak!... Kömlőd
tagintézményként nem kell,
csak az utánuk járó pénz!... –
ilyen és hasonló mondatok tarkították a szerda esti szülői fórumot néha, s nem a szülők
részéről. A falut viszont szorította a május 31-ei határidő,
tehát dönteni kellett még akkor
is, ha a képviselő-testület –
ahogy elhangzott egy jelenlévő
részéről a fórumon – ismét látványosan kettészakadt.

