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Áttekintették a
gyermekvédelem
helyzetét
Nyolc napirendi pont megtárgyalása várt legutóbbi ülésén
a kömlődi képviselő-testületre. Megvitatták többek között
a belterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartásának
menetét, a zsákutcákkal kapcsolatos problémákat, s megkezdték a felkészülést az augusztusi Falunap és Kistérségi
Amatőr Együttesek Találkozójának lebonyolítására.
Az ülésen került a döntéshozók elé az oroszlányi Szociális
Szolgálat tavalyi évet elemző gyermekvédelmi beszámolója
is. Mint ebben olvasható, a gyermekjóléti szolgáltatás
szakembereinek legfontosabb célja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének segítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve az ilyen kialakult szituáció megszüntetése.
A községben tavaly 47 hátrányos helyzetű és 15 veszélyeztetett fiatalt tartottak nyilván. A magas számokkal kapcsolatban a képviselők megfogalmazták aggodalmukat,
azzal együtt is, hogy az adatok között van némi átfedés. A
szolgálat huszonegy esetben kapott jelzést és megkeresést
iskolai mulasztással, magatartással, illetve viselkedési zavarokkal kapcsolatban. Míg a szakemberek 2009-ben 31
gyerekkel foglalkoztak, ez a mutató 2010-ben 39-re emelkedett.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai
mind több szolgáltatással támogatják az érintett fiatalokat
és a családokat. Korrekciós tevékenységgel, az egyébként
jól működő jelzőrendszer folyamatos fejlesztésével, szabadidős programok, korrepetálások szervezésével, tájékoztatókkal és konzultációkkal segítik a rászorultakat.

Kömlődi búcsú - június 12-13.

Gyermekhét
az óvodában
Kirándulás, palacsintasütés, habparti, tűzoltó bemutató – csak néhány program az óvoda évzáró
gyermekhetének
eseményeiből,
melyre június első hetében került
sor.
Hétfőn a csákvári Gessner-házat
keresték fel az apróságok, mely a
Pro Vértes Közalapítvány fogadó-
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központja. Itt fotókiállítás és diorámák mutatják be a Vértes és a
Zámolyi-medence természeti értékeit.
Kedden a palacsintasütés rejtelmeivel ismerkedtek a gyerekek, de a
hét folyamán az óvoda udvarán
kialakított játszópark, majd a tűzoltók bemutatója és habpartija is
emlékezetes esemény volt, míg végül pénteken elballagott az a tíz
ovis, akik szeptembertől az iskolapadban kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Óvodai parti és gyermeknap a vegyesboltnál
mötölő, miközben az ovi pedagógusai teával és lilahagymás
zsíroskenyérrel kínálták a vendégeket, akik valamennyien emléklappal térhettek haza.
Mindeközben az óvodától alig
kőhajításnyira, a Guszti és Ica
vegyesbolt udvara is megelevenedett május utolsó hétvégéjén,

Vége a sárga csekknek
Az okmányirodákban is használható központi elektronikus fizetési és
elszámolási szolgáltatást hozott létre a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), a projektet az Európai Unió és a magyar állam 3,986 milliárd forint támogatásából valósították meg, a rendszert a
Getronics Magyarország Kft. fejlesztette és építette ki – áll a privatbankar.
hu információjában.
Kratochwill Péter, a KIFÜ elnöke a projekt május végi zárásakor, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a szolgáltatást első lépésben az okmányirodák és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi használatba. Kifejtette: a projekt 2008-ban kezdődött, a munkában Magyar Államkincstár,
az okmányirodák, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a fejlesztési minisztérium is részt vett. Az éles próbaüzemet követően június 4-től az állampolgárok a szolgáltatás révén azonnal tudnak fizetni például ügyintézéskor az okmányirodákban. Az okmányirodák csatlakozása folyamatosan, hetente történik a rendszerhez.

Még több hír, még több információ a www.komlod.hu oldalon!
A régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a

http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek
nagy felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X

Közeleg az év vége a kömlődi
óvodában is. Ezt, s a gyereknap
közeledtét szerette volna emlékezetessé tenni az intézmény
kollektívája, amikor hagyományteremtő szándékkal megszervezte családi napját.
Már hét közben készülniük kellett az apróságoknak otthon,
hiszen az előzetes feladatok között olyanok szerepeltek, mint

ahol a tulajdonosok gyermeknapi programmal várták a község lakóit. Lufihajtogató bohóc
fogadta a betérőket, akik kézműves foglalkozáson vehettek
részt, különböző feladatok megoldásával, játékkal tölthették a
délutánt.

családi címer tervezése és elkészítése, amiket kiállítottak a
szervezők, de a résztvevő famíliáknak tréfás ismertetőt is kellett önmagukról írniuk, amik
alapján felismerhették őket a
parti résztvevői.
Családi ismerkedéssel indult a
jó hangulatú mulatság az óvoda kertjében, majd ezt követték
a játékos vetélkedők, a szösz-

Átfogó vizsgálatot indít az oktatási jogok
biztosa az egyiskolás települések oktatási
intézményeinek egyházi fenntartásba kerülése miatt – tudósított a Magyar Távirati
Iroda.
Aáry-Tamás Lajos szerint jogilag aggályos,
hogy a település egyetlen iskolája egyházi
fenntartásba kerüljön, mert minden gyereknek meg kell adni a világnézetileg semleges oktatás lehetőségét. Az MTI emlékeztet arra, hogy az Országgyűlés tavalyi
törvénymódosítása megkönnyítette, hogy
az anyagilag nehéz helyzetbe került önkormányzatok egyházi fenntartásba adják iskoláikat. Ennek köszönhetően számos falusi iskola menekülhet meg a bezárástól.
Az oktatási jogok biztosa szerint az iskolák
megmaradásához olyan megoldási formát
kellene találni, ahol például az egyház az
önkormányzattal közösen működteti az
intézményt, és az iskola megteremtené a
világnézetileg semleges nevelés lehetőségét.

Sokan keresik a boldogságot,
és csak kevesen találják meg
Zsíros-Simon Mária költő 1963. február.
5-én született Debrecenben. Tanulmányai
befejezése után a Debrecen MTA Atommag Kutató Intézetében kezdett dolgozni.
Harminc éve ír verseket, eddig öt kötete
jelent meg. Ezekből állította össze azt a
hatvan perces önálló programot, melyet a
kömlődi művelődési házban mutatott be.
Mint az alkotó elmondta, versei egyszerűen, Petőfi stílusában íródnak, ezért a négyéves gyerektől a kilencvenéves bácsiig
mindenki megérti.
- Szeretném a gyerekeket az internet elől a
betűk birodalmába vezetni, hogy ezáltal
nagyobb legyen a képzeletviláguk. Mert
akinek képzeletvilága van, az sikeresen

tudja megoldani a problémáit. Az emberi
szeretet, az összetartozás és az egymásra
épülő generációk harmóniáját mutatom
be. A programot a mély gondolatok, a humoros valóságok és elgondolkodtató igazságok teszik maradandóvá. Ma sokan keresik a boldogságot, és csak kevesen
találják meg azt. Pedig az igazi boldogság
talán ott kezdődik, ha másokért élünk és
nem önmagunknak. Mert talán akkor
boldogok leszünk mi is, meg azok is, akik
belőlünk valamit kapnak – fogalmazta
meg ars poeticáját Zsíros-Simon Mária,
aki az előadói estet követően a helyszínen
dedikálta könyveit.
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Közösen verseltek
Anyák Napján
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Kényszerintézkedést
alkalmaztak a polgárőrök
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A hősökre emlékeztek

Becses vendégek érkeztek május 6-án délután a
kömlődi óvodába. Az édesanyákat, az anyucikákat,
az anyukat, a mamikat – és még ki tudja, hányféleképpen lehet szólítani őket - hívták meg a Napsugár,
valamint a Csicseri csoportos gyermekek anyák napi
ünnepségükre. Az anyák napja elsősorban a család
ünnepe, ezért is gondoltak úgy az óvónők, hogy szakítanak a hagyományokkal, a régi, számtalanszor
hallott versekkel, énekekkel, és olyan ünnepet szerveznek, ahol a közös játéknak jut az elsődleges szerep.
Öröm volt látni, ahogy az ünnepeltek közösen sétálva, együtt játszották az apróságokkal többek között
a „Kerekecske gombocska” nevű játékot. Idén rendhagyó módon köszöntötték a nagyikat is. Az anyukák
és gyermekük egy versikével lepték meg a jelenlévő
nagymamákat.

Munkában a kömlődi önkéntesek
Lábatlanról, Kömlődről, Tatáról,
Oroszlányból, összesen a megye 18
településéről mintegy száz polgárőr
gyülekezett május 14-én délelőtt a
vértessomlói Nyugdíjas Székház udvarán arra várva, hogy felvegyék a
harcot a környezetszennyező ellenséggel, azaz, a szeméttel.

Pályázatok!

2011. 04. 12-én a Vértes-Gerecse Közösség Tervezői
Csoportja, majd az Elnökség is elfogadta a 10 db
LEADER célterületet. 2011. 04. 14-én az Irányító
Hatóság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével véglegesítésre került valamennyi célterület, a keretösszegektől kezdve a pontozási szempontrendszerig.
A kiírásokat a község honlapján olvashatja!

Kitüntették
a védőnőt
Május 8-a a Nemzetközi Vöröskereszt
és a Vörös Félhold világnapja. 1828ban ezen a napon született a mozgalom alapítója, Henry Dunant. Az idén
130 éves Magyar Vöröskereszt Komárom – Esztergom megyei szervezete
május 9-én ünnepelte a kerek évfor-

Mi van, ha ellenszegül? – tette fel a
kérdést az eligazítás során egy polgárőr Szkubánné Hegyi Júliának. A
megyei polgárőr szövetség környezetvédelmi
tagozatának
elnöke
ugyanis azt ecsetelte, miként kell elvégezniük a rájuk váró feladatot:
„óvatosan megközelítjük, felszólítjuk, hogy hagyja abba a környezetszennyezést, ellenkező esetben kényszerintézkedést alkalmazunk.” A
felvetésre pedig így válaszolt: akkor
megfogjuk, s behelyezzük a zsákba!
A polgárőrök szemétszedési akciójának hagyományát az országos szövetség teremtette meg esztendőkkel
ezelőtt. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel összefognak, s a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával országszerte „kitakarítanak”
egy-egy települést úgy, hogy erőiket

dulót. Balogh Lászlóné megyei elnök
személyes hangú beszédben köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi műsor
után kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végző önkénteseknek,
szervezeteknek. A Magyar Vöröskeresztért kitüntetés bronz fokozatát
kapta áldozatos munkájáért, a véradás népszerűsítéséért és elismertetéséért Kovács Mihályné, Kömlőd védőnője.

odafókuszálják. Oleárnik Roland, a
27 fős tagságú vértessomlói szervezet vezetőjének meghívására szombaton a falu bekötőútjai mentén
küzdöttek meg a környezetszennyező ellenséggel, s maguk is meglepődtek, hogy színültig telt egy traktor
megmagasított pótkocsija. A helyi
elnök a tapasztalatokat így summázta: rengeteg szemét volt. A már
megszokottnak minősíthető „útszéli” hulladék, mint üdítős és sörös dobozok, pet palackok mellett találtak
egész, ülőkével is rendelkező, mármár használható WC csészét, majdnem kéttucat autógumit, építési törmeléket, s hihetetlen mennyiségű
kábelszigetelést, amelyek – szebb
napjaikban – rezet rejtettek.
Bár ezúttal „civilek”, köztük gyerekek is vállalták, hogy kesztyűt, zsákot ragadnak, Szkubánné Hegyi Júlia a nap végén nem titkolta: általános, s számára érthetetlen tapasztalat, hogy a lakosság nem igazán
mozdul meg a felhívásaikra, pedig a
környezetvédelem nem csak a polgárőrök, hanem minden ember érdeke.

Május utolsó hétvégéjén a háborúkban elesett katonákra emlékezik az ország. A hősök hivatalos, törvény által szentesített
napja ez 1924. óta, mely így fogalmaz: „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik
meg azokról a hős fiairól, akik
az 1914–18. évi világháború alatt
a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek

dicsőséget és hírnevet szerezve
életüket áldozták fel. A nemzet
soha el nem múló hálája és elismerése jeléül az élő és jövendő
nemzedékek hősi halottainak
dicsőségére minden esztendő
május havának utolsó vasárnapját, nemzeti ünnepnapot,
mint a Hősök emlékünnepét a
magyar nemzet mindenkori
hősi halottainak szenteli."
Kömlődön három helyszínen

Öt éve történt
- A falu sok lakóját megmozgatta a Föld
Világnapja alkalmából megrendezett
pénteki program, hiszen a szervezésben
és lebonyolításban a Perczel Mór iskola
tantestülete mellett, részt vettek a képviselő-testület, a Kömlődért Baráti Társaság tagjai, valamint a helyi polgárőrök is. A diákönkormányzat által
kezdeményezett esemény reggel nyolc
órakor a tatabányai Hadkiegészítő Parancsnokság fegyverbemutatójával kezdődött a Művelődési Házban, ahol Vajnai
Sándor őrnagy ismertette a hadseregben
rendszeresített legjellemzőbb kézifegyvereket, majd munkatársai segítségével
a gyerekek szétszerelhették, megvizsgálhatták azokat. Ezt követően a diákokra mintegy két és fél kilométeres
túra várt, ami során bejárták a falu nevezetesebb területeit. 2006.04.21.

emlékeztek meg a település hőseiről. Az önkormányzat, a
Kömlődért Egyesület és a Baráti
Társaság tagjai, valamint a polgárőrség képviselői koszorút
helyeztek el a református templom falán elhelyezett emléktáblánál, amin az első világháború
helyi áldozatainak nevét örökítették meg az utókor számára.
A Hősök Parkjában megkoszorúzták az 1848/49-es szabad-

- Mintaértékű megállapodás aláírására
került sor az elmúlt hétvégén Kömlődön,
ahol két település képviselő-testülete
tartotta ünnepi ülését. A történet az elmúlt év októberében kezdődött, amikor
megalakult az oroszlányi többcélú kistérségi társulás. A résztvevő települések
képviselői (Bokod, Dad, Kömlőd, Kecskéd, Oroszlány és Szákszend) akkor
többek mellett megállapodtak arról is,
hogy közös intézményfenntartó mikrotársulásokat hoznak létre. Bokod, Dad
és Szákszend esetében ez a mai napig
nem valósult meg, de Kecskéd és Kömlőd
önkormányzata között már a szervezet
megalakulásakor elvi egyezség született.
A társulás munkaszervezetének és Dér
Gusztáv közoktatási szakértőnek a támogatásával az elmúlt hónapokban
megtörténtek az egyeztetések, és kialakult az a működési forma, melynek lényege, hogy a kecskédi iskola lesz az intézményi központ, míg a kömlődi
iskola tagiskolaként működik szeptem-

ságharc és az 1956-os forradalom emlékére állított kopjafákat,
s azt az emlékhelyet, amelyet
annak a tizenhét falubeli katonának a tiszteletére emeltek,
akik sohasem tértek haza a
Don-kanyarból. Végül a temetőben rótták le kegyeletüket
Kömlőd önkormányzatának és
társadalmi szervezeteinek képviselői.

bertől. 2006.04.30.
- Kilencen alapították 2004. novemberében azt a közösséget, mely célul tűzte ki
a hagyományok megőrzését, a helyi értékek továbbörökítését, Kömlőd fejlesztését. Pénteken ez elmúlt időszak eredményeiről számolt be Hárskuti Attila
elnök, és az idei év feladatairól is döntött a Kömlődért Baráti Társaság tagsága. A tavalyi év legsikeresebb akciója
során saját erőből helyreállították a település egyik szimbólumát, azt a vörös
márványból készült keresztet, amely az
egykori földbirtokosnak, Rétalapi Mihály Ignácznak állít emléket, de szintén
a társaság adakozásának köszönhető,
hogy karácsonykor ünnepi fényt kapott
a település. Az ülést követően a barátok
együtt keresték fel a templom falán elhelyezett emléktáblákat és a Don mentén elesettek emlékhelyét, ahol a Hősök
Napja alkalmából elhelyezték a kegyelet
és tisztelet virágait. 2006.05.27.

