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A könyvtárral ismerkedtek
A könyvtár dokumentumok tárolására és közreadására szolgáló intézmény,
olyan szervezet vagy szervezeti egység,
amelynek feladata a dokumentumokból felépülő állomány folyamatos gyarapítása, illetve az információs eszkö-

zök és információforrások használatának elősegítése. Gyakorlatilag egyidős
az írásbeli kultúrával. Eleinte az írásbeliség a törvények rögzítésére szolgált,
később az uralkodói hatalom, az oktatás, a tudás is méltó lett a megörökítésre, megőrzésre. Az írásbeliség elterjedése tette lehetővé a különféle dokumentumok nagyobb számú előállítását.
Az i. e. 600-as években az Asszír Birodalomban már könyvtárakban őrizték
az ékírásos agyagtáblákat. Az ókori
rómaiak értek el még jelentős eredményt a könyvek nyilvántartása terén,
ugyanis a felgöngyölt papirusztekercsekre kis csonttáblácskát fűztek, amire ráírták a tekercs legfontosabb adata-

2014: változások
Emelkedik a minimálbér
A december elején született megállapodás szerint 2014-ben
a minimálbér 3,6 százalékkal 101 500, a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 3,5 százalékkal 118 ezer
forintra emelkedik, és a jövő évi bértárgyalásokra 3,5 százalékos emelést javasoltak a szociális partnerek.
Erkölcsi bizonyítvány
Január 1-jétől az erkölcsi bizonyítvány minden esetben
jelzi azt, ha valakit gyerek ellen elkövetett bűncselekmény
miatt eltiltottak foglalkozásától – áll az elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomagban. Így ellenőrizhetővé válik,
hogy a gyermekek sérelmére súlyos bűncselekményeket
elkövetők ne dolgozhassanak gyermekekkel foglalkozó
munkakörben vagy munkahelyen.
Pártfogó jogintézmény
Bevezették a megelőző pártfogó jogintézményét a fiatalkorú bűnismétlés megelőzésére, ami a társadalmi visszailleszkedéshez nyújt segítséget. Azokat is segíthetik, akiknek
a szülei börtönben vannak.
Ingyenes szűrőszoftverek
Az internetszolgáltatók 2014 júliusától a gyerekek védelmében kötelesek lesznek megfelelő ingyenes szűrőszoftvereket a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Szeptembertől az iskolákban és a könyvtárakban is kötelező lesz
szűrőszoftvereket használni.
Utánkövetés az örökbefogadásnál
A 2014. március 15-étől hatályos új polgári törvénykönyvben mintegy 180 jogszabályt módosítottak. Bevezették az örökbefogadás utánkövetését, így terápiával,

it. Róma városának már i. e. 40-ben
volt közkönyvtára, 300 évvel később
30-ra rúgott ez a szám.
Ebbe a világba nyertek betekintést a
közelmúltban az iskola 3. és 4. osztályosai, akik könyvtárismereti órán vettek részt. Megismerkedtek a beiratkozás és a kölcsönzés módjával, a
könyvtári rendszer kialakításával, azzal, hogyan kell a katalógust használni, majd a tanultak alapján megpróbáltak néhány könyvet megkeresni a
polcokon, az asztalra készített könyveket pedig rendszerezték.
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személyes tanácsadással segíthetik mind az örökbefogadott, mind az örökbefogadó problémáinak megoldását.
Változnak a kérelemre történő művi meddővé tétel feltételei. A negyven évesnél idősebb vagy a három, vér szerinti
gyermeket nevelő – cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes – felnőttek kérhetik családtervezési célból a
nemző-, illetve fogamzásképességet megakadályozó művi
meddővé tételt.
Tilos aláírásokat gyűjteni munkahelyeken
Elfogadták a népszavazásokról szóló törvényt. Ennek
megfelelően tilos aláírásgyűjtés a munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, állami és önkormányzati hivatalokban, egészségügyi és oktatási intézményekben, tilos
továbbá bármilyen előnyt ígérni az aláírásért.
Nemzeti emlékezet bizottsága
Jövőre létrejön a kommunista diktatúra hatalmi működését feltáró testület, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A diktatúrában megfigyeltek nyilvánosságra hozhatják az általuk megismert adatokat, így az őket megfigyelő és velük
foglalkozó titkosszolgálati személyek nevét. A bizottságnak a kutatásai alapján büntetőjogilag felelősnek tartott
emberekkel szemben büntetőeljárást kell kezdeményeznie
a legfőbb ügyésznél.
Nyugdíjasoknak szóló fürdőjegy-program indul az Erzsébet program keretében. A nyugdíjasok 2500 forintért minimum tíz alkalomra szóló fürdőjegyre pályázhatnak. A
programra az öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek, akiknek a
rendszeres havi ellátása nem haladja meg a 147 ezer forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek. Az ingyenes belépőkre januártól lehet pályázni.
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Együtt karácsonyozott a
falu apraja-nagyja
A falu apraja-nagyja, óvodások, iskolások, felnőttek, szülők, nagyszülők
karácsonyoztak együtt a kömlődi művelődési házban. A megjelenteket
Csitáry-Hock Tamás gondolatait idézve Szakálné Gaál Monika, az iskola
tagintézmény-vezetője
köszöntötte:
Van a csoda... Karácsony csodája… Ez
a csoda a kedves szavakban, őszinte,
szívből jövő kívánságokban, szerető
érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb
ajándék?

Nem! A választ a műsorral készülő
gyerekek adták meg, akik a vendégek
büszke pillantásaival kísérve léptek
színre. Az iskolások csengettyű muzsikás dalaikkal kétszer is, merthogy a
készülődés során olyannyira lelkesnek
bizonyultak, hogy hármat is megtanultak, később pedig nem tudtak dönteni, melyiket nyújtsák át ajándékként.
Így az óvodások bájos verses, dalos
összeállítását foglalták méltó karácsonyi, csilingelős keretbe, majd szavaltak,

énekeltek.
Kovács Mihályné Siklós József „Ki ünnepel igazán”, Furákné Mózes Lilla pedig Ady Endre „Karácsony” című versével idézte a szeretet ünnepét, majd
amint elhunytak a fenyőn a csillagszórók szikrái, Szakálné Gaál Monika előadásában csendült fel a „Csendes éj”,
így kívánva a falu valamennyi lakója
számára áldott, szeretetteljes ünnepet.
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Megérkezett a Mikulás
Sorra settenkedtek be a gyerekek mikulás ajándékára ácsingózó
„csenő” manók (az intézmények pedagógusai és segítőik) a gyermekotthon tornatermébe, ahol már izgatottan várták az iskola és
az óvoda apróságai a fehérszakállút.
Miután sikerült elcsenni a gyerekek ajándékát, bizony szembe kellett nézniük az érintettek haragjával, s öt komoly próbában kellett
összemérniük erejüket a jó manókkal.
Ötletes ügyességi feladatokat kellett megoldania mindkét csapatnak, s persze itt is, mint a mesében, a jók, azaz a perczeles diákok
és a gézengúzos ovisok győztek rendre, így már semmi akadálya
sem volt annak, hogy megkapják jól megérdemelt ajándékaikat.

Az első sípszó elhangzásától az utolsóig nyolc óra telt el, mire a helyi, oroszlányi, kömlődi és móri gárdák kialakították a végső rangsort a környai Karácsony Kupán.
A két csoportban zajló mérkőzések az „A”-ban szereplőknél érdekes
eredményt hoztak, hiszen a három legjobb együttes ugyanannyi
pontot szerzett, így az egymás elleni eredményeik gólkülönbségei
alapján jutott tovább első helyen a Vashíd és másodikon az XXL Redőny.
A kupa harmadik helyéért végül a „vegyes-felvágott” kömlődikörnyei játékosok alkotta Kisház FC és a hazai ifjonc, a Winers küzdött, s a Kisház a játékidő végére meglehetősen meggyőző, 8-1 arányú győzelmet aratott, tehát megszerezte a bronzkupát.

Adventi
készülődés
A december eseménydús hónap volt a
kömlődi óvodások életében. December
6-án egy kis erdei séta közben találkoztunk a Mikulással. A gyerekek
örömmel fogadták, énekekkel, versekkel köszöntötték a Nagyszakállút,
akitől cserébe természetesen ajándékcsomagot, szaloncukrot kaptak. A
bátrabbak még az ölébe is beültek.
December 13-án, Luca napra díszbe
öltöztettük óvodánkat. Kidíszítettük
a csoportszobákat, az ablakokat, feldíszítettük a fenyőfákat is, és lassan a
lelkünk is ünnepi hangulatba öltö-
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Kömlődön
nyitogatták a kaput

Annavölgyön kezdte „Kapunyitogató” programját
a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája tavaly szeptemberben, s ez a sorozat érkezett
Kömlődre. Az eseményen a kulturális műsorszámok mellett a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület vándorkiállítását is megtekinthették az érdeklődők.
A „Kapunyitogató” célja, hogy azokon a településeken, ahol a lakosság helyben ritkán részesül kulturális programokban, élményekben, egy-egy alkalomra megteljen élettel a művelődési ház és
komplex közművelődési rendezvényen vehessen
részt a település apraja-nagyja – köszöntötte a
megjelenteket Nyikus Anna, a népművészeti egyesület elnöke, aki arról is szólt, hogy huszonöt alkotó, több mint száz munkáját hozták el Kömlődre,
s bizony a látogatók a fafaragásoktól, a tűzzománc
darabokig, a szövők alkotásaitól a csuhéfonók
használati tárgyaiig sokfajta művészeti ággal megismerkedhettek.
A mesterség-bemutató keretében Fazekas Ottóné
népi gyapjúszövővel találkozhattak a község polgárai, a gyerekek mindeközben interaktív zenés
programon szórakozhattak, s előadást tartott a
Bakony Néptáncegyüttes, majd hangszerbemutató
és táncház zárta az eseményt.

zött.
Ezen a napon délelőtt a Kincsesláda
Bábszínház téli történeteinek tapsolhattak a gyerekek. Meglepetésként belebújhattak maguk is a kincsesládába,
és életre kelthették az ott lelt bábokat.
Délután adventi vásárra hívtuk a szülőket, ahol saját kezűleg készített karácsonyi és asztaldíszek között válogathattak.
Szerepeltünk a falukarácsonyi műsorban is. Közös versekkel-énekekkel
köszöntöttük a falu lakosságát. December 19-én délelőtt az óvodában
tartottuk a karácsonyi ünnepséget. A
szülők által hozott finomabbnál-finomabb sütiket a megterített ünnepi
asztalnál fogyasztottuk el, majd közös énekléssel vártuk, hogy az aján-

dékok is a fa alá kerüljenek.
Miután csillagszóró fényénél elénekeltük karácsonyi dalainkat következhetett az ajándékok birtokba vétele és
az önfeledt játék.
-MBT-
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Negyven gazda, negyven
minta a bormustrán

Minden borban kis angyal lakik, aki,
ha az ember a bort megissza, nem hal
meg, hanem az emberben lakó, megszámlálhatatlanul sok kis tündér és
angyal közé kerül – ezzel a mítosszal
köszöntötte Hárskuti Attila a kömlődi
bormustra résztvevőit, akik a helyiek
mellett érkeztek még Bokodról, Dadról
és Tatabányáról is.
A Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága ezúttal sem
versenyezni, hanem mustrára hívta a
gazdákat, hiszen – vallják – azon találkozók, ahol nem az érmek, hanem tapasztalatok gyűjtése a cél, sokkal hatékonyabbak, sokkal több útravalóul
szolgálnak, mint a borversenyek. Ezt
igazolja az a tény is, hogy a mustrán
40 mintát ízleltek, de a résztvevő 40
gazda között többen is akadtak, akik
palack nélkül érkeztek, csak a tapasztalatszerzés és a hasznos tanácsok
meghallgatása érdekében.

Bogáth István meghívására tavaly
Molnár Szabolcs katonazenész marimba előadással színesítette a programot,
s mint kiderült, a pincék kincseinek
idei mustrája elé is tartogatott vendégprodukciót.
Egy kömlődi gyémántot, egy újabb tehetséget találtam – mutatta be a jelenlévőknek Áncsák Lillát, aki nemcsak
vérpezsdítő citeramuzsikájával és énekhangjával teremtett kiváló hangulatot,
de be is mutatta a ma már talán kevésbé ismert hangszert. Sőt, azt az 1930as években készült citerát is magával
vitte, amelyet annak idején a kömlődi
dédnagymamája szólaltatott meg vasárnaponként, amikor összejöttek a
szomszédok és muzsikával múlatták
az időt.
Nagyon szépen kezelt bor, még érezni,
hogy nyers, a savai viszont nem durvák, ami meglepő, hiszen amikkel eddig találkoztam, mind nagyon savas

Húszmilliós
beruházás
Befejeződött a községháza rekonstrukciójának első
üteme, amely során a nyílászárókat cserélték ki.
Kömlőd elmúlt két évtizedének egyik legnagyobb
projektje az újévben folytatódik, aminek értéke meghaladja a 20 millió forintot – tájékoztatott Kiss Ferenc

volt, de ez jellemző is az időjárás miatt
az idei borokra – ezt már Horváth Mihály tatai hegybíró állapította meg az
első palack felbontása után. A hegybíró Németh Tibor bokodi gazdával értékelte sorra a mintákat, s fogalmazta
meg a megszívlelendő szakmai tanácsokat, mint például ezt: nem szabad
félni a kéntől, hiába savasabbak idén a
borok. Egy bizonyos kénszint mindenképpen kell a boroknak, tehát ezt minél hamarabb le kellene kénezni a termelőjének.
A bormustra résztvevői ezúttal is órákon át ízlelték a pincék kincseit, hallgatták a szakmai értékelést, majd következett
az
elmaradhatatlan
vendéglátás: Madari Nándor és
Czuppon Imre fűszerezésének köszönhetően ízletes marhalábszár pörkölt
került a vendégek tányérjaiba.

polgármester, aki elmondta azt is, hogy 2014-ben felújítják az épület födémszerkezetét, kicserélik a tetőt,
s megtörténik a teljes külső szigetelés, festés is.
A leromlott állagú épület korszerűsítését követően
megnő annak energiahatékonysága, és az üzemeltetése jóval kevesebbe fog kerülni az önkormányzatnak, nem beszélve arról, hogy jóval kulturáltabb körülmények között intézhetik ügyeiket a jövőben a
település polgárai.
A községháza rekonstrukciójának teljes befejezése tavaszra várható, s annak megkezdéséről egyhangúlag
döntött a képviselő-testület.

