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Kömlőd a működtetést is átadná az államnak
Nem fordul elő túl gyakran, hogy a lakosság is képviselteti magát a kömlődi testület
ülésén, legutóbb mégis érkezett három vendég a Tatai utcából, igaz, csak egyetlen napirend erejéig. Az ott élők arra panaszkodnak, hogy az utcában kialakult kátyúk
mélysége már 130 mm, a zúzott kővel való
mentesítést nem tartják elegendőnek, a kettétört esőelvezető árok-gyűrű pedig balesetveszélyes.
A probléma nem ismeretlen az önkormányzat számára, ám Kiss Ferenc polgármester
augusztus közepén keltezett leveléből az is
kiderül, hogy bár jogosnak tartja igényüket, a község költségvetése egyszerűen nem
bír el egy többmilliós kiadást. A kivitelezési
munkák költsége a felmérések szerint
ugyanis majdnem 3,8 millió forint lenne, s
az összeg nem tartalmazza a közúthoz
való csatlakozást és a hatósági egyeztetéseket.
A polgármester levelére reagálva újabb beadvány született az érintettek részéről,
melyben kérik az aszfaltburkolatot. Erről
tárgyaltak szerdán a képviselők, s emiatt
érkezett az ülésre Szathmári Antal, Locz
Henrik és Pénzes Pál, aki a szóbeli kiegészítés lehetőségével is élt. Feltette azt a kérdést

Kis óvoda,
nagy öröme
Egyszer volt, hol nem volt, hét
határon innen, s túl, ott ahol a
kurta farkú kismalac túr, volt
egy kis óvoda.
Nagy volt a bánata, hiszen neki nem volt neve. Körülötte
mindenki nevet viselt: volt neve a falunak, az utcáknak, a gyerekeknek, a felnőtteknek, az iskoláknak, a kiskutyáknak, csak
neki nem volt. Addig sóhajtozott, addig szomorkodott, mígnem valaki meghallgatta bánatát és elhatározta, hogy segít
rajta.
A sok jó ajánlott név közül a
Gézengúz nevet választották
ki az óvoda számára. Simonné
Hegyháti Mária megtervezte

is például, hogy az immáron 36 éves utca
kapcsán meg tudnák-e mondani, hány forintot fordítottak az úttestre eddig? A napirend tárgyalása során a polgármester többször hangsúlyozta, hogy az igény jogos, de
pénz nincs rá, s meg kell érteniük, hogy a
község szilárd útburkolatú útjainak csak a
kátyúzása 4-5 millióba kerülne, s hogy
vannak utcák, ahol sokkal súlyosabb a
helyzet, mégsem tudnak segíteni. Kiss Ferenc az önkormányzat helyzetét érzékeltetve elmondta: jövőre elveszik a településektől a súlyadó 60%-át, a személyi jövedelemadó eddig helyben maradó részét, s az
egyéb keretszámok még nem ismertek,
csak egyet tudni biztosan: nagyon szűkös
évnek néz elébe a jelenleg is 33 milliós hiánnyal küszködő falu. Mondhatják, hogy
vessünk ki helyi adókat, de a lakosság egyszerűen már nem terhelhető tovább – fogalmazott a polgármester.
A napirend végül azzal a kompromisszummal zárult, hogy az utcabeliek vállalják a
kétkezi munka elvégzését, az önkormányzat árajánlatot kér a betonozáshoz, s ha az
elfogadhatónak minősül, akkor Bogáth István és Hastó Zoltán képviselők megvizsgálják a költségvetést, honnan lehetne elő-

az emblémát, Lepcsényi Katalin formába öntötte, az óvodások és a dolgozók szeptember
27-én a délelőtti órákban megtartották az óvodai névadót. A
hatalmas ünnepi tortát az
Akóts pékség készítette, amit a
gyerekek jó étvággyal fogyasztottak el.
Erre az alkalomra Gézengúz indulót tanultak, és minden kisgyerek emblémát kapott emlékül, amit nyakláncként viselhet.
Cserébe megígérték, hogy hűek
lesznek a névhez: vidámak
"pajkosak" és GÉZENGÚZOK.
A gézengúz induló:
Kiskomám, kiskomám
Gyere velem szaporán
Gézengúz óvoda
Tárva van az ajtaja.
Sok-sok éve itt áll

teremteni az összeget. Javaslom, hogy
egyből 15 milliót keressetek, mert jelentkezni fog a többi utca is – fűzte hozzá még
a szavazás előtt a polgármester.
Az ülésen arról is határoztak a képviselők,
hogy törvényi változás miatt kénytelenek
érvényteleníteni, s ismét kiírni az óvodavezetői pályázatot, hiába aspiráltak hárman
is a vezetői álláshelyre. Szeptember 1-jétől
ugyanis a posztot csak olyan személy töltheti be, aki rendelkezik pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
végzettséggel, s ez a feltétel egyetlen pályázónál sem teljesült. Így az új pályázat eredményének megszületéséig továbbra is
Senkár Béláné marad a megbízott vezető.
Az iskola működtetését is napirendre tűzték Kömlődön, hiszen a köznevelési törvény
értelmében szeptember 30-áig szándéknyilatkozatban, október végéig pedig határozatban kell kifejezniük a 3 ezer lélekszám
alatti települési önkormányzatoknak, hogy
kívánják-e a továbbiakban működtetni az
általános iskolát? Ennek a kötelezettségnek
tettek eleget a kömlődi képviselők, akik közül öten fejezték ki abbéli véleményüket,
hogy a működtetés is legyen állami feladat,
ketten pedig tartózkodtak a szavazásnál.

Jó, hogy mindig vár rám!

Sok-sok ....... .

Vár engem sok barát,
Hozhatom a macikám.
Hinta száll, labda száll,
Mosolyog a cinke pár
Sok -sok .......

Jó gyerek, rossz gyerek,
Itt mindenkit szeretnek,
Gézengúz óvoda
Ez ám csoda palota
Sok-sok.....

Nyílik itt sok virág
Ezer játék vár reám,
Bújócska, fogócska
Homokozó, mászóka.

Szeretjük a Gézengúzt, szívünk csakis idehúz!!
-Senkár Béláné-

A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
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nagy felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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Új tanév, új társulás

Míg tavaly hat, addig idén öt
első osztályos kisdiákot köszöntöttek a kömlődi általános
iskolában társaik, pedagógusaik, Kiss Ferenc polgármester és
Madari Ferenc alpolgármester
az ünnepélyes tanévnyitón,
ahol több változásról is tájékoztatták a szülőket.
A kömlődi iskola az utóbbi
években a gyermeklétszám csökkenése miatt többször került
abba a helyzetbe, hogy egy másik településsel társulva tudta
csak működtetni az intézményt. Így történt ez 2006ban, 2009-ben és most,
2012-ben is – kezdte tanévnyitó
beszédét Dorogi Attiláné tagin-

tézmény-vezető, aki a nyáron
nyugdíjba vonult Gulyásné
Molnár Judittól vette át a stafétabotot.
Reméljük, hogy a megváltozott
körülmények ellenére is biztosítani tudjuk a gyerekek azt az
oktatást, nevelést, szeretetet és
törődést, melyet az elmúlt években
megtapasztalhattak
–
mondta az iskola vezetője, aki
hozzátette: a pedagógusok a
továbbiakban is arra törekednek, hogy a fiatalok örömmel
érkezzenek az iskolába, használható tudást sajátítsanak el
és jó emberekké váljanak.
Trézlné Staudinger Csilla, a
környei anyaiskola igazgatója is

üdvözölte a megjelenteket, majd
ismertette a pedagógusok feladatellátását. Ennek értelmében
Kis Béláné irányítja az 1-2. osztályt, Presser Ferencné a 3-4.
évfolyamot, míg a fejlesztő foglalkozásokat Szarka Éva, az informatika órákat pedig Schvarcz
Réka vezeti.
Idén 21-en ülnek padba a Perczel
Mór iskola alsó tagozatában,
közülük öten első alkalommal.
A második osztályba 6-an, a
harmadikba 4-en, míg a negyedikbe 6-an fognak járni. Az intézmény a környei iskola tagintézményeként fog működni a
jövőben. Ugyanakkor gondot
okoz, hogy ma már a fiatalok

csak kis része veszi igénybe a
község oktatási szolgáltatását,
a szülők többsége Tatabányára,
Tatára, Kocsra íratja be gyermekét, s különösen igaz ez a felső
tagozatosokra, ami újabb problémákat vetít előre már most, a
tanév kezdetén.
A kömlődi óvodában is beindult
az élet a nyári szünetet követően. Jelenleg több mint harmincan érkeznek naponta az intézménybe. A nyári festést követően megújult az épület külseje,
az önkormányzat kijavíttatta a
tetőt, a helyi baráti társaságnak
köszönhetően pedig új kerítés
vigyázza mostantól az apróságokat.

Kevesebbet kell fizetniük a szülőknek szeptember 24-től az iskolai és óvodai étkeztetésért, derült ki a képviselő-testület szeptember 19-i ülését követően. A megtakarítás 50-80 Ft/nap. Három vállalkozás adta be pályázatát az önkormányzat megkeresésére, melyek között komoly árbeli különbségek voltak. A döntéshozók végül legelőnyösebbnek a tatabányai Nebuló Kft.
ajánlatát tartották. A cég már meg is kezdte a napi kétszeri kiszállítást.
Az óvodai ellátásban a reggeli, ebéd és uzsonna térítési díja bruttó 558 Ft/fő/nap. Az iskolában 660 forintot kell fizetni ugyanezért az ellátásért, míg a szociális ellátottaknak, külsős étkezőknek 520 forintot kell téríteniük egy adag ebédért.
A pedagógusok és hivatali dolgozók kedvezményes ára bruttó 330 Ft/fő/ebéd.
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Pénzügyek, civilek, egészségügy
Pénzügyi természetű témák sorát tárgyalta a közelmúltban a képviselő-testület, de az ülésen beszámoltak tevékenységükről a civil szervezetek is, és
külön napirendi pontként szerepelt a
község egészségügyi helyzete.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a költségvetés első félévi teljesítése került a döntéshozók elé, majd a
szociálpolitikai juttatásokról szavaztak. Ez utóbbira közel négymillió forintot fordítottak Kömlődön. A foglalkoztatást elősegítő támogatásra 2,2
millió, ápolási díjra 1 millió, átmeneti
felnőtt támogatásra és temetési segélyre 300-300 ezer forintot fizettek ki,
200-200 ezer forint jutott többek között rendszeres szociális segélyre, köztemetésre, lakásfenntartási támogatásra, valamint átmeneti kiskorú támogatásra.
Dr. Barcsik Tibor háziorvos és Kovács
Mihályné védőnő a település egészségügyi helyzetéről készített beszámolót.
Mind az a dokumentumokban olvasható, az április elseje óta a faluban
praktizáló orvoshoz 2986 alkalommal
fordultak a polgárok. A havi betegforgalom 590-610 fő között változik.
Elsősorban szív- és érrendszeri megbetegedések, reumatológiai esetek és a cukorbetegség fordul elő, de előfordulnak
daganatos és szenvedélybeteg esetek is.
Az ÁNTSZ a nyáron tartott ellenőrzést
a rendelőben, s munkatársai kiemelték
tisztaságot és a dokumentáció pontosságát, ugyanakkor felhívták a figyelmet a rendelőnek otthont adó épület
leromlott állapotára.
Tavaly Kömlőd 59 családjában 142
gondozottat látott el Kovács Mihályné
védőnő, köztük 12 csecsemőt, tizenöt
1-3 éves apróságot, 36 óvodást és 21
iskolást. Feladatai között szerepel többek mellett a várandós kismamák ellátása, a csecsemő- és gyermekgondozás,
az iskolai szűrővizsgálatok, a nő- és
családvédelem, valamint a szakmai tanácsadás.

tavalyelőtti 1397 órához képest, 2011ben 1663 órát voltak a közterületen.
Rendszeresen segítenek a községi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, biztosításában, az önkéntesek pedig kiveszik részüket a társadalmi
munkákból, faluszépítő akciókból, így
nem csoda, hogy tavaly két tagjuk is
átvehette a Polgárőr Érdemkereszt kitüntetést, míg idén a Megyei Polgárőr
Nap rendezvényén oklevéllel köszönték
meg Kovács Mihály polgárőr tevékenységét. Ma már rendelkeznek rendszámfelismerő rendszerrel, amit egy
sikeres, félmillió forintos eszközbeszerzési pályázat forrásából finanszíroztak.

A civil szervezetek beszámolóit is megvitatta és elfogadta a képviselő-testület.

Bár a község labdarúgó csapata az
utolsó helyen végzett a bajnokságban,
és így kiesett a megye II-ből, az mindenképpen örömteli, hogy van rendszeres sportélet, és azon kell munkálkodni, hogy ez a jövőben is folytatódjon
– áll a Hastó Zoltán elnök által jegyzett
tájékoztatóban a Kömlőd K.S.K. tevékenységéről.
250 ezer forintos támogatást kap az
egyesület az önkormányzattól, melyet
elsősorban a versenyeztetésre, a pálya
karbantartására és működésre fordítanak, a további szükséges forrásokat
önerőből teremtik elő. Anyagi helyzetük javulásának reményében nyújtották be pályázatukat az MLSZ felé, ami
jelenleg elbírálás alatt áll.

A polgárőrök létszáma a 2010-es évhez
viszonyítva tavaly három fővel nőtt
17-re, így a hivatásos körzeti megbízottal stabilan el tudják látni feladataikat. Szolgálati idejük is emelkedett a

A Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Közössége több emlékezetes programot, kiállítást is szervezett
az elmúlt évben. Tavaly októberben
nyitották meg Kovács László helyi ke-

ramikus kiállítását, amit százötvenen
tekintettek meg, majd ezt követte novemberben Bátki Zsuzsa soproni festő
tárlata a művelődési házban. Decemberben került sor a bormustrára, aminek lényege, hogy a neves bírálók a
még nem teljesen kész borokat kóstolják és így segítséget tudnak adni ahhoz, hogy mit kellene tenni még a borral, hogy minél jobb legyen.
Idén januárban a református egyházközséggel közösen emlékeztek meg a
doni áttörés évfordulójáról, májusban
pedig 53 versenyző részvételével, a Közelebb Egymáshoz Alapítvánnyal közösen rendezték meg az V. Pálóczi Horváth Ádám Szavalóversenyt. Erre országos ismertségű vendég érkezett a
településre, hiszen a zsűri elnöke Bács
Ferenc színművész volt.
Május 19-én a Had- és Kultúrtörténeti
Egyesülettel közösen, a Hősök Napja
alkalmából három kopjafát állítottak a
temetőben és megemlékeztek a II. Világháborúban Kömlőd környékén elesett katonákról.
Nyári programjaik közül említésre érdemes a Trianoni békediktátum aláírásának 92. évfordulója alkalmából tartott ünnepség, valamit az a tárlat, ami
Pálóczi Horváth Ádám és Obernyik
Károly életét, valamint a település és a
református gyülekezet történetét dolgozza fel.
2004-ben alapították a Kömlődért Baráti Társaságot. A nyolc évvel ezelőtt
alakult közösség céljai között kiemelkedő hangsúlyt kapott a hagyományápolás, a rendezvények, események sikeres lebonyolításának segítése, s bár
csak tizenkét bejegyzett tag van, ennek
ellenére sokan mások is segítik a munkát – tartalmazza Madari Ferenc elnöki
tájékoztatója.
A csapat aktivistái egy év alatt közel
nyolcszáz órát dolgoztak a közösségért. Többek között két alkalommal
megszervezték a mind népszerűbb Bakancsos túrát, az Idősek Napi eseményt, a Köztisztviselők Napját, fát
ültettek a községben, segítettek az óvoda kerítésének és az óvoda-kultúrház
vizesblokkjának rendbetételénél, oroszlánrészt vállaltak a Falunap sikeres lebonyolításában, s nem utolsó sorban
az elmúlt évek legsikeresebb Anyák
Napi rendezvénye is tevékenységüket
dicséri.
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Sikeresnek értékelték a falunapot

Ragyogó idő, ízletes falatok, rengeteg látogató, számos színes program és neves vendégek – ha csak pár szóval jellemeznénk,
akkor valószínűleg ezek jutnának az ember
eszébe az augusztus eleji Kömlődi Falunap
kapcsán, melyet a közelmúltban értékelt a
művelődési házban a község polgármestere, alpolgármestere, képviselői, s „főszereplőkként” a segítők.
Merthogy az idei Falunap sikere minden bizonnyal abban is rejlett, hogy közel nyolc-

vanan mozdultak meg, segítették munkájukkal a program szervezését, lebonyolítását.
Az önkéntesek között ott voltak a képviselő-testület, a Baráti Társaság, a Kömlődért
Egyesület, a Sport Klub, a Polgárőr Egyesület tagjai, az intézményi alkalmazottak egy
része, s egyáltalán nem utolsó sorban fiatalok, akiket Kiss Ferenc polgármester örömére sikeresen szólítottak meg.
S bizony a dolgos kezekre szükség is volt,
hiszen a szervezés után, a Falunap tevőleges

előkészítéseként már csütörtökön megkezdődött a rendezvénytér rendbetétele, sátor,
színpad állítása, pénteken pedig a másnapi
finomságok alapanyagainak összeállításán
szorgoskodtak. Természetesen a rendezvény ideje alatt sem igen pihenhettek, hiszen a sport klub szervezte a labdarúgó
mérkőzéseket, a főzni tudó és szerető férfiak a bográcsok körül serénykedtek, az
ügyes kezű asszonyok pedig több száz
tócsnit sütöttek, amely mind egy szálig el
is fogyott, s persze a főzőverseny is bőven
adott feladatot a rendezőknek.
A szeptember eleji összejövetelen Kiss Ferenc
úgy vélte, hogy a visszajelzések alapján valóban színes, színvonalas és sikeres Falunapot tudhatnak maguk mögött, így a segítők a jól végzett munka érzésével fogyaszthatták el a Sternhardt Mihály és
Schwarc Balázs által készített ízletes „jutalompörköltet”.

Egészséghét az óvodában
Kiemelt szerepet kapott szeptember negyedik hetében az
egészséges életmódra nevelés az
óvoda két csoportjában. Reggeli
tornával kezdődtek a napok,
majd a tisztálkodás és a fogmosás fontosságát mesékkel, történetekkel, énekekkel, rajzok
készítésével mélyítették el az
apróságok.
Hátizsákos kirándulás során
keresték fel a Cigányvölgyet,
ahová csak egészséges ételt és
italt vittek a kicsik, akik fociztak, versenyt futottak és kedvenc játékukat játszották, az
adj király katonát.
A hét közepén került sor a gyümölcsnapra, amikor gyümölcssalátát készítettek majd körtéből, szőlőből süniket is barkácsoltak. Nagy érdeklődés kí-

tartott előadást.
Pénteken végül sportnap zárta
a hét programjait. Sorversenyeket, versenyjátékokat szerveztek az óvoda udvarán, ahol a
délelőtt folyamán különféle
ügyességi, gyorsasági versenyekben mérték össze tudásukat az aprótalpúak.
-MBT-

sérte az első ovis családi Nyúlcipő futást. A 30 családból 17
vett részt az eseményen, melyen
anyukák, apukák, testvérek
teljesítették a Perczel utca - Béke
utca távot az egészség jegyé-

ben. A résztvevők a futam végén almát és nyúlcipős emléklapot kaptak.
Kovács Mihályné védőnő is aktívan részt vett az akcióban, aki
az egészséges táplálkozásról

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!

