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Áll a kömlődi májfa,
dolgoztak a barátok

Faültetés a község rendezvényterén, a falu
szőlődombjának északi oldalában elterülő
egykori zsidó temető kitisztítása és tereprendezése, a polgárőr egyesület életében való aktív szerepvállalás – többek között ezekről a
témákról is szó esett a Kömlődért Baráti Társaság legutóbbi ülésén, ahol Madari Ferenc
elnök számolt be a közösség tevékenységéről. Ami a közeljövő terveit illeti, a kömlődi
búcsú sikeres megrendezése, illetve a falunapi felkészülés szerepel a programban, valamint egy régi terv megvalósítása: Kapcsolatfelvétel a hasonló nevet viselő településekkel.
Ennek első lépéseként már voltak Dunakömlődön, s most a Heves-megyei, kétezer
lakosú Kömlő-t szeretnék felkeresni.
Persze az nap sem telt tétlenül, az ülést követően – kiegészülve az ifjúsági klub tagjaival
– a barátok felállították a falu májusfáját. A
közel tizenöt méteres fenyő beállításához
több mint egy tucat szorgos kézre volt szükség.
Április közepén a barátok a falu szőlődombjának északi oldalában elterülő egykori zsidó temetőt tisztították meg és tették rendbe
a Holokauszt emléknapja alkalmából. Munkájukat a helyi Ifjúsági Klub és a Kömlődért
Közhasznú Egyesület önkéntesei segítették.
Mint megtudtuk, az 1800-as években több
zsidócsalád is letelepedett Kömlődön és környékén, melyek elsősorban kereskedésből él-

tek. Számuk az 1850-es évekre meghaladta a
százat, saját zsinagógájuk, iskolájuk és rabbijuk volt. Ők alapították a község külterületén temetkezési helyüket, melynek területét most méltó módon rendezték, s tizenkét
kidőlt sírkövet is újra felállítottak az önkéntesek.
Április 22-én ünnepeltük a Föld Napját, s ebből az alkalomból számtalan programmal,
eseménnyel emlékeztek meg a települések lakói a kék bolygóról.
Nem volt ez másképpen Kömlődön sem, ahol
az óvodában évek óta zajlik az „1 gyerek, 1
palánta” akció, amikor minden gyermek
egy-egy virágpalántával érkezik az intézménybe, melyeket közösen ültetnek el az udvaron és a virágládákban.
Két éve az önkormányzat támogatásával,
nagyszabású akció keretében 88 facsemetét
ültettek el a község rendezvényterén az önkéntesek, áprilisban pedig újabb faültetésre
került sor a kömlődi szabadtéri programoknak helyet adó területen. A Kömlődért Egyesület és a helyi Baráti Társaság tagjai több
mint egy tucat fának készítették elő a talajt,
majd helyezték a földbe őket.
Kiss Ferenc polgármester – aki maga is ott
szorgoskodott – elmondta, hogy Pataki Iván
kertészetéből igen jutányos áron jutottak a
csemetékhez, melyekkel a legutóbbi ültetés
óta kiszáradt, elpusztult fákat pótolták.
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A tavalyi évet
értékelte a
képviselő-testület
Elsősorban az önkormányzat tavalyi
tevékenységének elemzésével, beszámolók meghallgatásával telt a kömlődi
képviselő-testület legutóbbi ülése, melyen tizenhárom napirendi pont került
a döntéshozók elé.
A községháza működését elemző
Schvarczné Stieber Rita jegyző előterjesztésében részletesen ismertette a hivatal tagozódását, a feladatellátás felelőseit és területenként is bemutatta a
szakterületeket. A beszámoló adóügyi
részével kapcsolatban Bogáth István
képviselő kiemelte azt a több mint
négymilliós kintlévőséget, ami komoly
összeg a település költségvetési főszámaihoz viszonyítva.
- Nem tartható, hogy egy ilyen kis faluban, ahol rengeteg tennivaló lenne
az itt lakók komfortérzetének javítása
érdekében, állandóan újratermelődjön
a tartozások ilyen magas összege – fogalmazott a képviselő, aki javasolta,
vizsgálják meg, milyen módszerekkel
lehetne az adózási fegyelmet javítani
Kömlődön.
Bár a telekadóból csak 69 ezer forintnyit nem fizettek be, de az iparűzési
adóból 1,2 millió, míg a gépjárműadóból 2 millió forint nem került be a
közös kasszába.
Ami a testület munkáját illeti, 2010ben az alakuló mellett, 11 tervezett, 1
ünnepi és 15 rendkívüli ülésen vitatták meg a község dolgait, bár azt meg
kell jegyezni, hogy 5 alkalommal határozatképtelen volt a grémium.
Az ülés további részében – többek között – a gyámügyi tevékenységről hangzott el tájékoztató, illetve beszámoltak
munkájukról a szakbizottságok vezetői, s abban is döntés született, hogy
az önkormányzat magára vállalja a
megye II-ben játszó labdarúgó csapat
idegenbeli mérkőzéseinek útiköltségét
a tavaszi szezonban.
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Idén nem lesz változás az iskola életében

Sokadik fórumon egyeztették április közepén az álláspontokat a kömlődi iskola jövőjével kapcsolatban, ezt a találkozót 12
szülő kérésére hívta össze az önkormányzat. Mint ismert, a községben jelenleg csak
az alsó tagozatosok tanulnak helyben, ös�szevont osztályokban, a felsősök két éve a
kocsi általános iskola diákjai, ám többen
azt szeretnék, ha a falunak ismét önálló, 8
évfolyamos intézménye lenne.
Az eltelt hetekben több alternatíva is megfogalmazódott, a református egyházi működtetés mellett a Hit Gyülekezetével való
együttműködés is felmerült, s az érvek, vélemények ütköztetése során gyakran igen
éles, személyeskedésbe csapó viták is kialakultak.
Minden bizonnyal ezért szögezte le Kiss Ferenc polgármester a fórum kezdetén, hogy
az alternatívák „kivesézését” mellőzzék, s
kérte, hogy ezúttal a szülők nyilvánítsanak
véleményt.
Beke Ferenc, a kocsi ÁMK igazgatójának gyors
felmérése azonban meglepő eredményt hozott. Miközben az iskola folyosóján nagyjából 30 ember gyűlt össze, az igazgató kérésére, hogy a szülők jelentkezzenek, csupán 7-8 kéz emelkedett a magasba. Ezt a
tényt egy anyuka halkan, de azért hallhatóan így konstatálta: szégyen.

A polgármester bevezetőjében arra is kitért,
hogy egy ilyen kistelepülésen csak akkor
maradhat meg az iskola, ha tudják garantálni a mindenkori törvényben szabályozott létszámot. A kormányzati tervekről
pedig úgy hírlik, hogy körzeti iskolák létrehozásában gondolkodnak, falvakban az
alsó tagozat működhetne. Kiss Ferenc azt is
kiemelte, hogy „az időből már kifutottak”,
olyan átszervezési döntés meghozatalára a
határidők miatt már biztosan nincs lehetőség, amely ősztől meghatározná az iskola
sorsát. A fórumtól azt várta, hogy a szülők véleményük kifejtésével segítenek a közös álláspont kialakításában, ám épp a leginkább érintettek igen csekély számban jelentek meg.
A találkozó végül – többnyire – mellőzte a
korábban jellemző, „békétlenkedő” hangulatot, s konstruktív párbeszéddé alakult.
Szó esett az összevont osztályokban folyó
oktatás hatékonyságáról, arról, miként lehetne vonzóbbá tenni a kömlődi iskolát, s
hogy valóban elszakadnak-e a településtől
azok a fiatalok, akik felsős tanulmányaikat
nem helyben végzik.
Több szülő, így Paksi Balázs is azt javasolta, hogy a kormányzati szándék kialakulásáig ne hozzanak döntést, hátha azt követően el lehet kezdeni az alulról építkezést.

A beszélgetés során Kiss Ferenc ismét leszögezte: bármikor, bármilyen határozat is születik, azoknak a gyerekeknek, akik Kocson
szeretnének maradni, az utaztatásukat biztosítania kell az önkormányzatnak, hiszen
„nem rángathatják őket ide-oda”.
A testület egyik része a dadi iskolában gondolkodott, a másik része nem, most úgy
látom, hogy a szülők meg egyikkel sem értenek egyet – fogalmazta meg Bogáth István
képviselő a véleményét, egy apuka pedig
azt kérte, hogy ha kikérik a lakosság véleményét, akkor csak a szülők szavazhassanak, mert ők a gyerekeik érdekeit tartják
szem előtt, míg másokat egyéb szempontok, s vallási beállítottság vezérelne.
A fórum végül majdnem két és fél órán keresztül tartott, s a közeljövőben azok a
szülők is kifejthetik véleményüket, akik ezúttal távolmaradtak. A polgármester ugyanis elmondta, hogy bár a következő tanévet
érintő döntés már nem születhet, a 0–14 év
közötti gyermeke(ke)t nevelő családokhoz
kérdőívet fognak eljuttatni, erre várhatóan
egy hónapon belül kerül sor. Hastó Zoltán
képviselő pedig így fordult a jelenlévőkhöz:
ha kimennek innen, mondják el az embereknek, hogy mi nem hozhatunk a fejük
felett döntést…
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A cipőfűző és az iskolaérettség

Kisgyermekes anyukák és babát váró kismamák gyülekeztek a kömlődi óvodában,
ahol Furákné Mózes Lilla pszichopedagógus, közoktatási szakértő segített a kérdés
megválaszolásában: a gyermek mikor maradjon a nagycsoportban, s mikor érdemes az iskolapadot választani?
A szakpedagógus már előadása kezdetén
örömét fejezte ki, hogy kismamák is érkeztek, hiszen az iskolára való felkészülés
egyáltalán nem a nagycsoportban kezdődik el, de még csak nem is a középsőben,
hanem akkor, amikor megtaláljuk életünk
párját, elkezdjük tervezgetni a közös jövőt, a gyermekáldást. Ha a nagycsoportban csapunk a homlokunkra, már rég
késő – fogalmazott.
Az érdeklődő szülőknek azt is a lelkükre
kötötte, hogy a „menjen, vagy maradjon?”
kérdés eldöntésekor mélyen szívleljék meg
az óvónéni javaslatát, hiszen ő az, aki
egész napját a gyermekkel tölti, s a legreálisabban méri fel az iskolaérettség szintjét.
Vannak azonban általános tanácsok, általános helyzetek, amikor Furákné Mózes
Lilla szerint egyértelmű a válasz.
A koraszülött, kis súllyal érkező gyerekek
esetében például akkor is az oviban maradást javasolja, ha úgy tűnik, hogy a kicsi
6 éves korára ledolgozta a hátrányát. Ők
ugyanis kevésbé terhelhetők. Akkor sem
célszerű az iskolát választani, ha a nagycsoportos gyereknek pont az iskolakez-

désre érkezik meg a kistestvére, hiszen az
anyuka fáradt, türelmetlen lesz, figyelme
átterelődik a pici babára. Márpedig a varázsszó a türelmes figyelem – fogalmazott
a szakember.
Hasonlóképpen nem javasolja az iskolakezdést akkor, ha netán frissen döntöttek
a szülők válásukról, még abban az esetben sem, ha a folyamat nem jár hangos
veszekedéssel. A gyermekben ilyenkor
ugyanis felmerül a kérdés, hogy ő lehet a
hibás, ezt hívják bűntudati szorongásnak.
Márpedig egy szorongó gyermek nem tud
kellőképpen koncentrálni.
Jó jel viszont, ha a csöppség széles mosolya potyogó fogakról árulkodik, akkor
ugyanis biztosak lehetünk benne, hogy
csontjai iskolaérettek, nem okoz majd jelentős terhet a 45 percig tartó ülés, s az
iskolatáska.
S hogyan kerül a csizma, pontosabban a
cipőfűző az asztalra? Ha a csemeténk
megbirkózik a cipőfűző bekötésével, a
masnival, akkor a két agyfélteke már jól,
szinkronban dolgozik együtt, a közöttük
lévő idegpályák bejáratottak. Azaz, az iskolában képes lesz gyorsan reagálni a kérdésekre. Tehát ne keressük az üzletek kínálta könnyebb megoldást különböző
csatos, tépőzáras cipőcskékkel, inkább türelemmel tanítsuk a kicsiket, s örüljünk
velük együtt, amikor már gond nélkül
boldogulnak a „nyuszifülekkel”.

Nyílt nap az óvodában
Nyitva van az aranykapu szlogennel tartottak nyílt napot a kömlődi óvodában. Az intézmény leendő lakói szüleikkel betekinthettek a csoportok életébe, kipróbálhatták a játékokat. Az „öreg” apróságok nagy izgalommal
várták a picurkákat, vagy azért mert a kistestvér jött és az anya is ott lehetett, vagy, mert kedves ismerősről volt szó. Az érkező gyerekeket közrefogták, azonnal játszani hívták, de a bátortalanabbak inkább a polcon levő játékokkal szemezgettek anyukájuk öléből, melyekkel aztán előbb-utóbb
„összebarátkoztak”.
Az ismerkedést követően az udvaron folytatódott a program, ahol a hinta
aratta a legnagyobb sikert, végül minden leendő ovis ajándékkal távozott,
hiszen szeptemberben immár kedves ismerősként várják őket az intézményben.
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Üléseztek a
polgármesterek
Kömlőd és Szákszend községek területén
helyszíni bejárásra került sor a mintegy két
éve telepített községi tájékoztató rendszer
projektjének ellenőrzésére, mely során a Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői
nem állapítottak meg hiányosságokat –
hangzott el többek között a kistérségi társulás legutóbbi ülésén.
A továbbiakban – többek között – szó volt
a kistérség bűnügyi helyzetéről, melyet
Madari Csaba oroszlányi rendőrkapitány
ismertetett.
A kapitányság működési területe Oroszlány várost és öt környező községet (Bokod,
Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend ) valamint közigazgatási határaikat foglalja magában, 197,17 négyzetkilométeres területen,
mintegy 28.500 fő lakossal együtt.
A bűnügyi helyzet értékelése során megállapítható, hogy a nyomozások száma 803ról 1037-re, mintegy 29.1 %-al emelkedett.
Oroszlány területén 2009-ben 706 bűncselekményt regisztráltak, amelyhez képest a
2010. évi 857 21 %-os emelkedés, míg a községekben 115-ről 182-re emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, ami 58,3
%-os emelkedés.
Bokod község területén 77 bűncselekmény
vált ismertté melyből 8 lopás, 8 betöréses
lopás, 6 csalás, 5 ittas vezetés , 34 visszaélés
okirattal, 3 készpénz-helyettesítő fizető eszközzel visszaélés , 3 súlyos testi sértés vált
ismeretté. A többi bűncselekmény kategóriából 1-1 fordult elő.
Dad község területén 33 bűncselekmény
vált ismertté, melyek közül 3 betöréses lopás, 6 lopás, 2 ittas vezetés, 14 visszaélés
okirattal, 2 készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés fordult elő. A többi bűncselekmény kategóriából 1-1 fordult elő.
A többi bűncselekmény kategóriából 1-1
fordult elő.
Kömlőd község területén 4 betöréses lopás,
4 lopás, 3 választás rendje elleni bűncselekmény, 2 rongálás vált ismeretté. A többi
bűncselekmény kategóriából 1-1 fordult
elő.
Kecskéd község területén 5 betöréses lopás,
3 lopás, 3 ittas járművezetés, 3 magánokirat hamisítás, 2 rongálás 10 visszaélés okirattal, 3 készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés fordult elő. A többi
bűncselekmény kategóriából 1-1 fordult elő.
Az ismertté vált bűncselekmények Btk. fejezet szerinti megoszlásával kapcsolatban
megállapítható, hogy a legtöbb munkát is a
vagyon elleni bűncselekmények adják, melyek aránya 60 %.(623)
További veszélyeztetett célcsoport az idős,
egyedül élő személyek köre. Nevezettek sérelmére elsősorban ún. trükkös lopást, csalást követtek el, akiknek naivságát, figyelmetlenségét használták ki elsősorban az
átutazó bűnözők.
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Így várták a húsvétot Kömlődön
mellett sorra készültek nemcsak a festett tojások, hanem
gyöngyből pillangók, tavaszi
képek, szalvétából nyuszi tojástartók is.
Hasonlóan az elmúlt évekhez,
idén is lázas készülődés előzte
meg a húsvéti ünnepeket a
kömlődi óvodában. Üdvözlő
kártyákat készítettek, tojásokat
festettek, bárányokat hímeztek
különféle technikákkal, és – természetesen - sok-sok nyuszis
verset tanultak az apróságok.
Tojásfa is készült, amivel az ablakot díszítették.
A Nagyhét szerdáján különösen
nagy izgalommal indult a nap:
Hozz magaddal kifújt tojást, vöröshagyma száraz héját, rossz
nylon harisnyát, jókedvet és
ügyes kezeket! Így invitálta a
Kömlődi Hagyományápolók és
Értékteremtők Társasága húsvét előtt a gyerekeket a régi református iskola épületébe, ahol
végül szép számmal gyűltek
össze kicsik és anyukák, sőt,
egy apuka is.
Többen talán nem tudták, mihez is szükséges a vöröshagyma héja, s a rossz harisnya, de
Kovácsné Vas Ágnes játszóházvezető pillanatok alatt mindenkit beavatott a hagyományos
tojásfestés rejtelmeibe. Vedd a

a nyuszi nyomok, az elejtett
csokitojások árulkodtak arról,
hogy a közelben járt a tapsifüles. Lázas keresgélés kezdődött,
amikor egy újabb kosár csokitojás került elő a polcok alól.
Már minden tanult verset elmondtak az óvoda lakói, locsolkodtak is, de a nyuszival
csak nem találkoztak, egészen
addig, míg ki nem értek az udvarra, ahol már várta őket az
élő meglepetés. Ahogy illik,
megitatták, megetették a fülest,
majd a hagyományoknak megfelelően, elindultak a közeli
dombra tojást gurítani.

kifújt tojást, keress hozzá szép
petrezselyem levelet, de ha nem
találsz, egyszerű gyomnövény
is tökéletesen megfelel. A levélkét simítsd a tojásra, az egészet
tedd a harisnyába, jó szorosan
kösd meg, hogy ne csúszkálhasson el. Közben forró vízben
áztasd meg a hagyma száraz
héját, s a tojást tett a színes vízbe. A hagyma szépen megszínezi a tojást, ám a levélke otthagyja a lenyomatát, ettől lesz
a húsvéti tojásod nemcsak szép,
de egyedi is.
Meglepetésre a programon fiúkban sem volt hiány, s Kovácsné Vas Ágnes irányítása

A természet világa
Halmi Péter Pál bokodi természetfotós képeiből rendeztek kiállítást
április elején a kömlődi művelődési
házban, ahol a helyi vadászok trófeáit is megtekinthették az érdeklődők.
Nagyon komoly és türelmes munkát igényel, ha valaki természetfotós akar lenni – mondta megnyitójában Hárskuti Attila települési
képviselő, aki évtizedek óta járja
vadászként az erdőket.
- Halmi Péter Pál példakép lehet,

hogy fotóin megőrzi a természet
csodáit, s ha kimegyünk magunk
is az erdőbe, mezőre, mindig gondoljunk arra, minden, ami ott látható, óriási érték, amit meg kell
őriznünk, mert mi a földet csak
kölcsön kaptuk elődeinktől, hogy
azt továbbadjuk utódainknak – figyelmeztetett Hárskuti Attila.
Halmi Péter Pál szintén vadászként
ismerkedett az erdővel, a természet
szépségeivel, de nemcsak fényképeket láthatott a kiállítás közönsége,
hanem kikészített madarakat, trófeák sokaságát és még egy borzcsaládot is.

Kevesen adták
vérüket
Sajnálatosan kevesen, összesen 14-en keresték fel
a művelődési otthont, ahol a Vöröskereszt szervezett véradást. Végül az egészségügyi ellenőrzést követően 12 önkéntestől vették le a vért.
Kömlődön 1958-ban alakult meg a vöröskeresztes alapszervezet, s még 2008-ban is 55 tagja
volt. Sajnos az utóbbi időben mind kevesebben
jelennek meg a véradásokon – tudtuk meg Kovács Mihályné védőnőtől. Régebben volt, hogy
közel félszázan jöttek el, aztán már csak huszonegynéhányan, s mostanában húsz alatt van
rendszeresen a jelentkezők száma – mondta a
szakember.
Folyamatosan csökken egyébként a véradók
száma Magyarországon. Miskovits Eszter, az
Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója egy
minapi riportban elmondta: ma körülbelül évi
50 ezer véradással van kevesebb, mint néhány
évvel ezelőtt. Noha 6,6 millió potenciális véradó
él hazánkban, ehhez képest alig 200 ezer önkéntesre számíthatnak.

