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Kitétellel, de fenntartja csatlakozási szándékát Kömlőd
Kis túlzással percek alatt születtek meg a
határozatok, alakult ki konszenzus a
kömlődi képviselő-testület június 7-i ülésén a megjelentek között. A grémium a
kérdésfeltételek, vélemények megfogalmazása mellett alig 45 perc alatt majdnem 10
napirend kapcsán döntött, valamennyi esetében egybehangzó igen voksokkal.
A testület első, s talán egyik legfontosabb
napirendként a szomszédos Dad község
kérdésére vonatkozóan megerősítette: fenntartják csatlakozási szándékukat a közös
hivatal létrehozására vonatkozóan, de…
(Mint ismert, a 2013 januárjától tervezett
járási rendszerek kialakítása kapcsán a 2
000 fő alatti települések nem működtethetnek önállóan polgármesteri hivatalokat, de
a közös fenntartású hivatalok működtetését lehetővé teszi a törvény, amennyiben a
„társult” települések összlélekszáma meg-

haladja a kétezer főt.)
Kiss Ferenc polgármester az előzményeket
ismertetve elmondta: Dad mellett Bokodot
és Kecskédet keresték meg ezzel a céllal,
Bokod már pozitívan jelzett vissza, Kecskéd
pedig ez idáig nem reagált a megkeresésre.
Mivel a dadiak tudomást szereztek a másik
két község megkereséséről, feltették a kérdést: kívánnak-e csatlakozni velük vagy
sem?
A képviselők pedig csütörtökön megfogalmazták a választ, s egyben a határozatukat
is: fenntartják csatlakozási szándékukat
Daddal abban az esetben, ha az együttműködésben a székhelyfunkciókat és feladatokat Kömlőd látja el. Bár valamennyi képviselő támogatta a javaslatot, a kezek
felemelése közben azért elhangzott: ezért
kár volt szavazni, mert úgysem fogadja el a
szomszédos falu...

S mi lesz, ha nem fogadják el? – érkezett a
kérdés, mire Kiss Ferenc polgármester közölte: akkor más településsel hoznak létre
közös hivatalt.
Az ülés további részében a polgármester
felhatalmazást kapott arra, hogy árajánlatot kérjen az ún. Simítóra vonatkozóan,
ahol a szakemberek olyan lépcsők kialakítását tartják célszerűnek, amely lelassítja és
megszűri heves esőzésekkor a lezúduló vizet, ugyanakkor a nagy gépek közlekedését
nem gátolja.
Az Almásba nagyjából 200 köbméter iszap
jött le a rendkívüli időjárás során, s ha javul a helyzet, ott rendet kell tenni! – mondta Kiss Ferenc, azt is hozzátéve, hogy a
munkálatok során biztosan szükség lesz a
lakosság segítségére is, hiszen – ahogy fogalmazott – akad majd kétkezi munka bőven.
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Négyen végleg elköszöntek az iskolától

Kirándultak
Visegrádon kezdték kirándulásukat a közelmúltban az
iskola diákjai és pedagógusai. Tatát és Dunaalmást
érintve vezetett útjuk a királyi városba, ahol a palotajátékok programsorozatának lovagi játékait tekintették
meg elsőként. Ezt követően tárlatvezető magyarázatával kiegészítve nézték meg a palotát, s nem utolsó sorban, a solymászattal is megismerkedhettek a gyerekek.
A kirándulás következő állomásán, a színházteremben
egy meseelőadást néztek meg, melybe bevonták a nézőket is. A kötelező programok után immár szabadabb
időtöltés következett a történelmi játszóparkban, majd
a nap zárásaként a hegy tetején található bobpályára
látogattak, ahol mindenki kedvére csúszhatott le a hullámvasutat idéző pályán. Az egész napos kiruccanásról
kellően elfáradva, élményekkel telve érkezett haza a csapat.
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
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A Földön nincs szebb szó: vakáció! – hangzott el a kömlődi általános iskola tanévzáró ünnepélyén a tanulók műsorában.
Az iskolában 21 diák zárta a
tanévet, köztük 4 negyedikes,
akik jövőre már másik intézményben folytatják.
Célul tűztük ki, hogy bukásmentes iskola legyünk, s ezt sikerült is elérnünk, hiszen évet
egyetlen diáknak sem kell ismételnie, az iskola tanulmányi átlaga 3,53 lett – ismertette Gulyásné Molnár Judit tagintézmény-vezető, aki úgy vélte,
hogy a fő feladatokat is sikeresen teljesítették. Ezek között
szerepelt az alapkészségek elsajátítása, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, matematikából az önálló ismeretszerzésre
való felkészítés, valamint az
egészséges életmódra nevelés és
a környezettudatos magatartás
kialakítása.
De természetesen nem csupán
tanulással töltötték az időt a
kömlődi gyerekek, a tagintézmény-vezető hosszan sorolta a
tanév különböző programjait,

melyekben – a többi között –
szerepelt gyalogtúra, Perczelnapi akadályverseny, kirándulás
Nagykarácsonyba,
farsangi
mulatság, húsvéti készülődés, s
részvétel a Visegrádi Palotanapokon.
Nemcsak diákok köszöntek el
szerdán a kömlődi iskolától,
hanem Horváthné Bóka Bernadett, a Szülői Választmány elnöke is, aki négy esztendőn keresztül volt aktív részese az
intézményi életnek, s most gyermekével együtt képletesen ő is
elballagott, ám előtte még a választmány nevében egy-egy
ajándék könyvet nyújtott át a

búcsúzó negyedikeseknek.
A tanévzáró ünnepélyen hagyományosan azok a diákok,
akik évközben tanulmányi
eredményükkel, szorgalmukkal
kitűntek, jutalomban részesültek. Az elsősök közül Kriskó
Éva kiváló tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért,
Molnár Alexandra jó tanulmányi eredményéért, Benedek Bernadett jó tanulmányi eredményéért és példás szorgalmáért
vehetett át jutalomkönyvet. A
másodikos Hujber János példamutató szorgalmáért, a harmadikos Kriskó Judit példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, a szintén harmadikos Nagy

Szabolcs példás magatartásáért
és kitartó szorgalmáért, míg a
negyedikes Horváth Gábor jó
tanulmányi munkájáért részesült elismerésben.
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyen elért kiváló eredményéért négy tanuló vehetett át
oklevelet. Horváth Gábor olvasás, szövegértésből ezüst, Hujber János matematikából arany,
Kriskó Judit természetismeretből arany, s Kriskó Éva természetismeretből szintén arany
fokozatot ért el.
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Kiállítás a református templomban
Rendkívül jeles naphoz érkezett
a kömlődi református gyülekezet 2012. június 15-én. Ezen a
napon hálaadó istentisztelet keretében megnyitotta kapuit a
Pálóczi Horváth Ádám és
Obernyik Károly, valamint a református egyházközség történetét bemutató emlékkiállítás.
Az ünnepségen Isten Igéjét nt.
Máté László esperes hirdette. A
kiállítást Gerecsei Zsolt, ácsi református lelkipásztor, egyházmegyei jegyző nyitotta meg.
Az alábbiakban a megnyitó alkalmából elhangzottakat olvashatják:
Ma egy olyan kiállítás megnyitóján vagyunk, amelynek létrejöttében nagy szerepet játszott
a kömlődi templom megújítása. Különösen fontos megemlékezni arról, hogy a 2000-ben,
pályázati támogatással létrehozott kiállítás most egy újabb
pályázatnak köszönhetően élővé és látogathatóvá vált. Manapság - bár a pályázatoknak a
mai világban nagyon fontos
szerepük van - mégsem a pályázatok hoznak létre értékeket.
Értéket igazán létrehozni és
megőrizni csak a közösségek
képesek. Ezt a kömlődi példa
ékesen bizonyítja, olyan személyek emlékét ápolják, akik születésük után hamarosan kikerültek Kömlőd földrajzi környezetéből. De évszázadok múlva is meghatározóan jelen vannak a település szellemi-lelki
közösségében. Amikor értékőrző közösségről beszélünk, valahol megélhetjük a korunkra
jellemző értékválságot is. Az
hogy pótolhatatlan értékek
pusztulnak el, abban gyökeredzik, hogy egyre kevesebb a közösség, egyre gyengébbek a közösségek. Ezért jelent különös

értéket a ma megnyitandó kömlődi emlékmúzeum.
Amikor ma értékőrzésről beszélünk, két végletben gondolkodunk. Az egyik az intézmény
másik az egyén. Egyfelől azt
látjuk, azt gondoljuk, hogy az
intézmények, múzeumok, kultúrházak feladata az értékek
őrzése. Másfelől pedig sok lelkes
embert látunk, aki gyűjti a
múltat és talán még jobban ös�szehúzza magát lakásában,
csak elférjen az amit gyűjtött.
Fontos tehát mindkettő, de kevés! Mit ér a múzeum, vagy egy
helytörténeti kiállítás, ha épp
azzal a közösséggel nincs napi
élő kapcsolata, akinek az értékét őrzi. Ugyanakkor mit ér a
leglelkesebb gyűjtő munkája,
ha sem elhelyezni, sem bemutatni, sem átörökíteni nem tudja. Hány ilyen gyűjtemény végezte szeméttelepen, vagy ócskapiacon.
Itt van a megmentő, megtartó
szerepe a közösségnek. Ha felismeri, saját magáról van szó, ha
átérzi, hogy értékei róla szólnak, őt gazdagítják és formálják.

Gyerekhét az oviban
Nemcsak egy napot ünnepelték a gyerekeket az óvodában, hanem közel egy
egész hét programjai az apróságokról
szóltak. Május 29-én, kedden Lali bohóc járt az intézményben hatalmas
játékparkjával, s a kicsik szívesen vették birtokba a különféle fából készült
udvari játékokat. Volt lengőteke, malomjáték, minigolf, kirakós feladat,
memória játék, lehetett kis hídról ha-

Mit jelent egy speciális közösségnek, a magyar református
gyülekezetnek az értékőrző
szolgálata? A gyülekezet lelki
közösség, ilyen minőségben különösen is ritka az amúgy is
ritka és erőtlen közösségek között. Ma szinte egyedüli letéteményese sok településen a gyülekezet az értékek őrzésének,
óvásának. Ma ez különös és
különleges szolgálata minden
református gyülekezetnek. Mert
sok helyt a gyülekezet az egyetlen közösség, sok helyt az
egyetlen olyan közösség ahol a
lélek, a szív, a benső élhet és
működhet. Miként alkalmas
ilyen szolgálatra egy református gyülekezet. A puszta léte is
arra tanítja a múltjától nem
független a jelene. Hiszen Isten
élő igéjéből naponta impulzusokat kap arra nézve, hogy feljegyezze atyái, az előző nemzedék miként tapasztalták Isten
kegyelmét és gazdagító jóságát.
A gyülekezetnek tudnia kell, a
jelenben ugyanennek a részese
ő is. Az egyház a gyülekezet
olyan közösség ahol nincs értékváltozás, máshogy fogal-

lászni, és mindemellett Lali bohóc gitározott, szájharmonikázott, énekelt,
zsonglőrködött is, sőt a végén mindenki kapott ajándékba egy hajtogatott lufifigurát: cicát, kutyát, zsiráfot,
virágot, kardot.
Szerdán kirándulni voltak. Délelőtt a
budakeszi vadasparkban jártak, ahol
igazán sokféle állatot láthattak: madarakat, őzféléket, medvéket, farkasokat, bölényeket, de a legtöbb gyerek-

mazva nincs rendszerváltozás.
Az ideológiai alap mindig
ugyanaz és valóban az egymást
követő nemzedékek egymás
nyomában járnak. Szép hagyomány az előttem fekvő könyv,
melyet egyházmegyénk levéltára őriz. Az 1759-től 1920-ig a
szolgálatban álló lelkészek írták
bele saját kezükkel hűségnyilatkozatukat hitvallásaink és egyházi rendünk iránt. A sorban
mindjárt a második Horváth
Györgynek, Pálóczi Horváth
Ádám édesapjának keze írása.
Azután értékőrzővé lesz az a
tény, hogy a közösség tagjai
mindig küldetésnek érezték,
hogy lelki otthonukat gazdagítsák, amit az évszázadok alatt a
lelkészek s tanítók hoztak a közösségbe. A legeldugottabb falvak is ezáltal részesültek koruk
szellemi frissességében és ivódott bele a gyülekezet mindennapjaiba. Kömlőd különösen
gazdag e téren, hogy csak a legjelentősebbeket említsük: Pálóczi Horváth Ádám, Obernyik Károly, Czibor Ferenc, a Sárközyek,
a Pázmándyak. E kiállítás is ennek lenyomata és alkotja azt az
értéket, kincset melynek őrzésére a kömlődi gyülekezet különösen hangsúlyos elhívást kapott. Gazdagítani akarja ezáltal
nemcsak magát, hanem az
egész település közösségét. Ezzel a gyülekezet belevonja a mai
szellemi lelki életbe faluját és kiemeli az „elsodort falvak” áradatából.
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Az összetartozás napja
A nemzeti összetartozás napján a trianoni békeszerződés aláírására - 1920. június 4-re – emlékeztek a kömlődi református
egyházközség, valamint a Hagyományápolók és Értékteremtők Közössége szervezésében. Az Országgyűlés 2010. május
31-én döntött úgy, hogy az 1920-ban kötött trianoni békeszerződés aláírásának napja, június 4-e a nemzeti összetartozás napja. A döntéshozók ekkor kinyilvánították: "a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme".
A megemlékezés a Hazám, hazám című dal tárogatós változatának elhangzásával vette kezdetét, majd Szemeti Ferenc lelkész európai politikusok gondolatait idézte, melyek elítélték a
trianoni diktátumot. Ezután Wass Albert versét szavalták el a
helyi diákok. Nagy Lajos mocsai presbiter József Attila, Nem,
nem, soha! című költeményét követően a megemlékezés résztvevői közösen énekelték el a Himnuszt, végül a harang hangjaitól kísérve a jelenlévők elhelyezték virágaikat a trianoni emlékmű talapzatánál.

Ballagtak az apróságok
Mint a nagyok, tarisznyával a vállukon
sorakoztak izgatottan az óvoda ballagó
gyermekei, szám szerint tízen, akik ősztől
az iskolapadban kezdik meg tanulmányaikat.
Szülők, hozzátartozók várták a művelődési házban az ovisok bevonulását, s ott volt
Kiss Ferenc polgármester is, akiket elsőként
Senkár Béláné intézményvezető köszöntött, majd következett a fotózás, a virágok
átadása, a színpadon pedig immár egyenként is elmondták verseiket az ünnepeltek,
akiktől az óvodavezető is verssel búcsú-

zott.
Az óvoda egyébként átszervezés alatt áll, s
szeptembertől önálló intézményként működik, Gézengúz Napköziotthonos Óvoda
néven.
Az önkormányzat az átszervezés kapcsán
szakértői véleményt készíttetett. Mint ebben olvasható, a korábban közös igazgatású köznevelési intézmény tervezett átszervezése nem eredményezi a szakmai feladatok
ellátásához szükséges feltételek romlását. A
jogutód intézményekben biztosítottak a
feladat ellátásához szükséges személyi-,
tárgyi- és pénzügyi feltételek.

Az óvoda átszervezése a gyerekeknek és a
szülőknek aránytalan terhet - az eddigieknél lényegesen nehezebb körülményeket,
vagy jelentős költségnövekedést - nem jelent. Az állásfoglalás szerint Kömlőd község képviselő-testülete, a közoktatási intézményfenntartó
társulás
keretében
működtetett kömlődi tagóvoda átszervezésével (az óvoda és az általános iskola különválásával, az Általános Művelődési Központ megszűnésével), kötelező közoktatási
feladataikról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik.

A kiállítás a továbbiakban megtekinthető a hét minden napján.
Előzetes bejelentés esetén a tárlatvezetés biztosított.
Érdeklődni a 06-30/9374-169-es
telefonszámon lehet.

nek az almát kéregető mókusok
tetszettek. És, hogy biztosan jól elfáradjanak, ebéd után az elevenparkba
vezetett útjuk, ahol minden létező játékot: gokart, különféle ugrálókat,
csúszdákat, tekerhető járgányokat,
kötélpályákat kipróbáltak.
Végül csütörtökön az udvaron állították fel a saját ugrálóvárukat, és
egész napos ugrálás, fagyizás volt a
program.

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!

