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Lesz kátyúzás!
Negyedszer futott neki a kömlődi
képviselő-testület a kátyúzás kérdésének, s a hétfői rendkívüli ülésen, szeptember 30-án valamennyi
képviselő jelenléte mellett döntés
született.
A dátum jogvesztő volt, hiszen a
megyei önkormányzat azzal a kitétellel nyújtott a falunak 3 millió forintos kamatmentes kölcsönt, hogy
az összeget csak kátyúzásra fordíthatják, s szeptember végéig a testületnek meg kell hoznia az erről,
pontosabban a kivitelező kiválasztásáról szóló határozatot. Ez pénteken határozatképtelenség miatt elmaradt, miután csak három
képviselő érkezett meg a rendkívüli
ülésre, amit Kiss Ferenc – a többi
között – így kommentált: nem értem, hogy azok a képviselők, akik
esküt tettek ezért a településért, hogyan gondolják az ilyen hozzáállást, pláne úgy, hogy ezért tiszteletdíjat vesznek fel.
Ezt Bogáth István hétfőn visszautasította, s javasolta: a testület
határozatban fejezze ki, hogy továbbra is elkötelezett, hogy az idei
évi költségvetésben meghatározott
összegből és a kölcsönként rendelkezésre álló 3 millió forintból
Kömlőd belterületi útjainak kátyúzását elvégezteti. A határozat később valamennyi képviselő igen
szavazatával született meg.
Az eredeti napirendre visszatérve:
mint ismert, a témáról már többször tárgyaltak a képviselők, miután négy ajánlat érkezett, s Kiss Ferenc polgármester a második
legdrágább ajánlat tevőjét, a me-
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gyebeli pályázót támogatta, míg
Hastó Zoltán a legolcsóbbat. A polgármester ez utóbbiról telefonon
kért referenciát egy másik település
vezetőjétől, s a kihangosított beszélgetésből kiderült, hogy ott is a
kedvező ár miatt határoztak a vállalkozás mellett, ám – diplomatikusan fogalmazva – a minőségben
is visszaköszönt az alacsony vállalási díjtétel.
Propaganda, ellenpropaganda. Ennek nincs itt az ideje, ma döntést
kell hozni – fogalmazott Bogáth
István, s azt kérte, hogy döntsenek
a számok, hiszen bár különböző
módszerekkel kidolgozott ajánlatok
érkeztek, azokból könnyen kiszámolhatók az 1 négyzetméterre eső
bruttó vállalkozói összegek: 12.069
Ft – 10.972 Ft – 5.857 Ft – 4.508 Ft.
A tárgyalás során az is felmerült,
hogy egy távoli kivitelezőt később
mennyire lehet „mozgatni”, ha
problémák merülnek fel, ám Bogáth
István úgy vélte, hogy alaposan kidolgozott, garanciális elemeket tartalmazó szerződést kell kötni, s ha
a feltételeket nem vállalja a nyertes

pályázó, akkor nem kell megbízni.
Kiss Ferenc továbbra is aggályait fejezte ki a nyílt cégadatok szerint
egyetlen alkalmazottat foglalkoztató társasággal kapcsolatban, amely
végül a szavazásnál négy igen voksot kapott, így ő végezheti el a kátyúzási munkálatokat, melyet
Bogáth István javaslatára műszaki
ellenőr és egy bizottság is napi szinten folyamatosan nyomon követ,
ellenőriz majd.
Miután Kiss Ferenc közölte, hogy
nem kíván a bizottság munkájában
részt venni, Bogáth István – visszautalva a polgármester pénteki kijelentésére – azt mondta: így nem
lehet lerázni a felelősséget magáról
egy választott képviselőnek. A polgármester válaszában viszont kifejtette: semmilyen felelősséget nem
tud vállalni egy olyan cégért, amelyiknél egy ember van bejelentve,
nem tudni, milyen közterheket fizet, hogy működik egyáltalán? A
szerződést előkészítem, alá is írom,
de a műszaki részben nem kívánok
részt venni – szögezte le Kiss Ferenc.
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Becsengettek!
Míg tavalyelőtt hat, tavaly öt, addig
idén tíz első osztályos kisdiákot fogadtak a kömlődi általános iskolában társaik, pedagógusaik az ünnepélyes tanévnyitón, melyen a szülők, hozzátartozók mellett ott volt Kiss Ferenc
polgármester, Madari Ferenc alpolgármester és a képviselő-testület több tagja is.
A jelenlévőket Dorogi Attiláné köszön-

tötte, majd Trézlné Staudinger Csilla, a
környei anyaiskola igazgatója is üdvözölte a megjelenteket, aki arra hívta fel
a szülők figyelmét, hogy a tanévkezdéssel kapcsolatos nehézségek feloldásának érdekében még fokozottabban
figyeljenek a gyerekek jelzéseire, hiszen
ilyenkor a nyári szünetet követően
nem könnyű a beilleszkedés a kötöttebb napirendbe.
Idén 24-en ülnek padba a Perczel Mór
iskola alsó tagozatában. A 22/2103.(III.
22.) EMMI rendelet alapján kerül beve-

zetésre a hit- és erkölcstan tantárgy a
2013/2014-es tanévben az 1. és 5. évfolyamon. Az elsős a gyerekek szülei valamennyien a református hittan oktatását választották, a környei anyaintézményben ez az arány 20 % körül
van.
A tankönyvek egyébként rendben megérkeztek, így semmi akadálya sem
volt, hogy a becsengetéssel kezdetét vegye a tanév.
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A kömlődi óvodában is beindult az élet
Augusztus közepe óta Furákné Mózes
Lilla vezeti az óvoda kollektíváját. Az
alábbiakban vezetői pályázatának legfontosabb részleteivel ismerkedhet meg.
Vezetői hitvallás
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység irányítója az óvodavezető. Vezetési stílusán múlik az intézmény
kultúrája, meghatározó személyiség
abban, hogy az óvoda milyen helyet
foglal el egy tágabb közösség életében,
milyen véleménnyel vannak róla az ott
élők.
Kiemelt szerepet kap továbbá a kollegialitás, a gyermekekért, a munkánk és
egymás iránti elkötelezettség, felelősségvállalás.
Az óvoda olyan intézménytípus, ahol
fejlődés-lélektani szempontból, az egész
életre és az egyén személyiségfejlődésére meghatározó folyamatok zajlanak.
Lényeges, hogy a vezetésem alatt álló
intézményben olyan bizalmon alapuló, szeretetteljes légkört kell kialakítanunk, ahol a gyermekek, de nem csak
a gyermekek biztonságba érzik magukat.
Ahol elfogadják és tisztelik a gyermeket és nem csak a gyermek egyéniségét, mert csak a magát biztonságba
érző gyermek és nem csak a gyermeket
lehet igazán megismerni, személyiségét, képességeit kibontakoztatni.
Alapelvem, hogy az óvodai nevelés, az
óvodában folyó munka biztosítsa a
gyermek, de nem csak a gyermek méltóságát, esélyegyenlőségét.
Olyan óvodai klíma megteremtése ahol
a gyermek és nem csak a gyermek pozitívumaira építve biztosítsuk az egyén
fejlődését, melynek hatására, optimális
esetben képessé válik egy olyan életre,
amely az egyén és a közösség számára
is egyaránt eredményes.
Óvodai nevelésünk hatékonysága érdekében fontosnak tartom, hogy ismerjük, azt, hogy a gyermekek milyen
szociokulturális környezetből, milyen
családból érkeznek az óvodába. Erre
azért van szükség, mert az óvoda kiegészíti a családi nevelést, és a kettő
összhangja, együttműködése feltétele a
gyermek megfelelő fejlődésének.
Az intézménybe kerülő gyermekek
összetétele heterogén. Megtalálható az
értelmiségi családból érkező, valamint
az alacsonyabban iskolázott szülők
gyermeke is. Ebből következik, hogy a
családi nevelés kiegészítéseként nagyon

különböző elvárásoknak kell megfelelnünk.
A gyermekek óvodán kívül szerzett ismeretei, szokásrendszerük, neveltségi
szintjük nagyon eltérő az óvodába kerülésük pillanatában. Ezért a nevelőmunkában a közösségi nevelés mellett
az egyéni fejlesztésre is nagy hangsúlyt
kell helyezni. Minden gyermeknek
meg kell adni azt az esélyt, hogy saját
készségeihez, képességeihez viszonyítva, a neki legmegfelelőbb ütemben fejlődhessen.
Olyan lehetőséget kell mindenki számára biztosítani, hogy az óvodáskor
végére megfelelően fejlett képességekkel
rendelkezzen a sikeres iskolakezdéshez.
Nevelési elvek:
Az óvoda nevelési hatása segítse elő,
hogy a gyermek egyéni fejlettségének
megfelelően legyen képes a környezetéhez való legoptimálisabb alkalmazkodásra.
Törekszik a 3-7 éves gyermekek egész
személyiségének komplex fejlesztésére
a szükséges feltételek megteremtésével.
A családi nevelést kiegészítve biztos
támpontot nyújt ahhoz, hogy a kisgyermek érdeklődő, fogékony személyiséggé váljék.
Tárgyi feltételei néhány kivételtől eltekintve megfelelnek a törvény által előírtaknak.
A csoportszobai és udvari játékokat folyamatosan bővítik, karbantartják.
Az óvoda bővítésével, kapcsolatos tervek,- mint például tornaszoba kialakítása, óvodapedagógusi dolgozószoba,
vezetői iroda - készen állnak, engedélyezésük folyamatban, a finanszírozását pályázati összegből kívánja megoldani a fenntartó.
Látható, hogy a gyermekek létszámának alakulása csökkenő tendenciát
mutat. Reméljük, hogy ez nem lesz
tartós, de mindenképpen intézkedéseket kell tenni, annak érdekében, hogy
az óvodai létszám és a születések száma arányban legyenek egymással. Családintervenciós lépéseket kell tenni
azért, hogy a községből ne vigyék el
más települések óvodáiba a gyermekeket.
Tervezett vezetői program
Vezetői feladataimat a törvényi előírásnak megfelelően, demokratikusan,
egyszemélyi felelősség vállalásával kívánom végezni a helyi sajátosságok-

nak, elvárásoknak megfelelően. Az
óvoda pedagógiai munkáját szeretném
komplex, innovatív módon, bővíteni,
tökéletesíteni.
Olyan óvodát szeretnék, ahová mindenki jó szívvel, örömmel érkezik reggelente. Arra fogok törekedni, hogy
olyan környezetet teremtsek, ahol a
szülők nyugodtan, szívesen hagyják
gyermekeiket és tudják, hogy felmerülő problémáikra segítséget, támogatást
kaphatnak.
Úgy gondolom feladatom teljesítéséhez
csapatmunkára van szükség. Az elért
eredményt együtt, az óvoda valamen�nyi munkatársának összefogásával, értékes munkájával kívánom megteremteni. Ahhoz, hogy céljaim hatékonyan
megvalósulhassanak, szükség van kölcsönös bizalomra, motiváltságra, kreativitásra, egymásiránti tiszteletre.
Megvalósítani kívánt céljaim:
- az óvodában dolgozó alkalmazottak
megismerése, fokozatosan és folyamatosan „bizalmi híd építése”,
- az óvoda szakszerű, működtetése a
szakmai protokoll elvárásai szerint,
- az óvoda működtetése az e területre
vonatkozó törvényi előírások betartásával,
- az intézmény image-nak növelése –
családbarát óvoda kialakítása, fészekmeleg pedagógia alkalmazásával,
- az óvoda menedzselése, pozitív megítélésének növelése,
- a szülőkkel való kapcsolat kiépítése
még az óvodáskor előtti időszakban,
- kölcsönös bizalmon alapuló intézmény működtetése az alkalmazotti
körrel, a társintézményekkel való fokozott kapcsolattartással, a szülők közreműködésével, a fenntartó támogatásával,
- szakmai kiteljesedés lehetőségének
biztosítása, támogatása,
- információáramlás biztosítása az információk pontos és aktuális átadása,
megbeszélése, megoldási alternatívák
meghallgatása, megbeszélése, megfogalmazása,
- aktuális helyzetekben a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása,
amennyiben az aktuális helyzet konstruktív megoldására irányul,
- az óvodai szakmai funkciójából fakadó cél- és feladat rendszer pontos megfogalmazása, ezzel kapcsolatos feladatok folyamatos delegálása, ellenőrzése,
értékelése.
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Legyen még falunap?
Megújul
a kegyeleti hely
A kömlődi egyházközség tulajdonában három
temető volt. Mivel a falu régtől fogva tiszta református vallású, nem is alakult ki más felekezeti,
vagy önkormányzati temető. Soha nem jelentett
ez gondot, még akkor sem, amikor jelentős számú katolikus lakos telepedett le a faluban.
A II. világháború harcai során 12 magyar katona
halt meg Kömlőd környékén, öt munkaszolgálatost pedig a temetőben végeztek ki.
A területen 95 szovjet katona esett el. Az ő emlékük előtt adózik az az emlékmű, amelynek felújítása, környezetének rendezése jelenleg is tart –
tudtuk meg Bogáth István települési képviselőtől,
aki elmondta azt is, hogy a kegyeleti hely rendbetétele az önkormányzat és az egyházközség közös összefogása révén valósul meg.
A szovjet hősi emlékmű környékén a napokban
befejeződött a tereprendezés, a helyreállítás végső
határideje Mindenszentek.

Többek mellett ez a kérdés is felvetődött az augusztusi falunappal kapcsolatban azon az összejövetelen, melyen elsőként Kiss
Ferenc polgármester összegezte
a rendezvény tapasztalatait.
- Mindenki láthatta, hogy idén
átalakuló környezetben, megújult rendezvénytéren került sor
az eseményre, amelyen színvonalas produkciók szórakoztatták mindazokat, akik kilátogattak. Hogy mégis viszonylag
kevesen voltak, az talán a rendkívüli hőségnek is betudható.
Amikor megköszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a sikerhez, akkor némi
csalódottságomnak is hangot
kell adnom: pár tucat ember kiteszi szívét, lelkét a program sikerérét, ugyanakkor azok, akikért ez az egész létrejön, azok
nem tisztelik meg jelenlétükkel
a község ünnepét – fogalmazott.
Az elhangzottakat továbbgondolva Sternhardt Mihály arról
beszélt, hogy: ugyanazokat az
arcokat lehet látni szinte minden alkalommal az előkészületek, a szervezés, a közösségi
munka során, s meg kell állapítani, a falu végzetesen kettészakadt. Azt is látni kell: nem azért
szakadt ketté, mert az önkor-

mányzat, illetve azok, akik
együtt tolják a szekeret, valami
rosszat tennének. Önző, egyéni
érdekek akadályozzák a közös
munkát, legyen szó beruházásról, felújításról.
- Én azért hagytam abba a munkát a gazdasági bizottságban,
mert azt kellett tapasztalnom,
hogy nem minden esetben egy
irányba, a település javára születtek döntések, s ezekről a közmeghallgatáson be is szeretnék
számolni. Sajnos rendre eljutnak
az emberhez olyan megfogalmazások, hogy „ne menjetek ki
a falunapra, mert ezek rendezik”, „ne csináljátok meg, mert
azok szervezik”. Pár családból
álló csoport képes arra, hogy
felborítsa egy 1100 fős falu közösségi életét – összegezte véleményét Sternhardt Mihály.
Hasonló, nem egyszer elkeseredett gondolatokat fogalmazott
meg a Baráti Társaság, a Kömlődért Egyesület és a Polgárőr
Egyesület képviselője is, miközben a jelenlévők egyöntetű állásfoglalása az volt: fel kell vállalni a nehézségeket és folytatni
kell a nagy hagyománnyal bíró
eseményeket, programokat, hiszen ezek nélkül szinte teljesen
kiürülne Kömlőd társadalmi,
kulturális élete.

Eladó!
Vegyestüzelésű kazán 80.000 Ft,
2 db keringetőszivattyú 15.000 Ft/db.
Tel: 20-468-7710

VÉRADÁS!
2013. október 18-án pénteken,15-17 óráig véradás lesz
Kömlődön a Művelődési Házban!
Várjuk a segíteni szándékozók jelentkezését!
Kérjük a TAJ kártyát és a személyi igazolványukat hozzák
magukkal!

"Adj vért, és ments meg három életet"
Kovács Mihályné, véradásszervező

