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Kömlőd közbiztonságáról
is szó volt
Közel kéttucat napirendi pont várta a kömlődi képviselőtestület tagjait a kultúrotthonba, ahová a községháza átépítése miatt költözött ideiglenesen a grémium.
Elsőként Madar Csaba oroszlányi rendőrkapitány adott tájékoztatást a község közbiztonsági helyzetéről, akit elkísért
Sirmer Zoltán körzeti megbízott is.
Mint elhangzott, az elmúlt év legfőbb célja az volt, hogy a
rendőri munka eredményeképpen javuljon az állampolgárok szubjektív biztonságérzete, valamint, hogy stabilizálódjon a körzeti megbízotti rendszer (KMB) személyi állománya – ez a jelenlegi állás szerint meg is valósult. 2013-ban
Kömlőd területén 24 bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására, ami kismértékű csökkenés az előző időszakhoz
képest. Ezek nagy része (18) vagyon elleni bűncselekmény
volt, de egy testi sértés, valamint egy garázdaság is előfordult. Jó hír, hogy a beszámolási időszakban egyetlen szemé-
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lyi sérüléssel járó baleset sem volt a faluban.
Ami az ez évi terveket illeti, a KMB rendszer megerősítését és
a lovasjárőr szolgálat megalakítását említette a hagyományos feladatellátás mellett a rendőrkapitány.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző ezt követően a hivatal 2013as működéséről tájékoztatta a képviselőket. Az előterjesztés
részletesen taglalja a dolgozók beosztásának és munkakörének kötelezettségeit, a szakterületek feladatait. A tisztviselők valamennyien rendelkeznek a szükséges szakmai végzettségekkel.
Az önkormányzat munkaügyi feladatkörében átlagosan 20
főt foglalkoztatott 2013-ban közcélú munkában. 65 kiskorú részesült gyermekvédelmi kedvezményben, 6 kiskorút
tartottak nyilván veszélyeztetettként, a felnőttkorúak átmeneti segélyezésére pedig 246 ezer forintot fizettek ki 36
személynek.
Ami az adóbevételeket illeti, komoly gondot okoz, hogy közel 7 milliós a kinnlévőség, aminek behajtásáról bírósági
végrehajtóval is szerződött az önkormányzat. A hivatal
munkatársai a tavalyi évben összességében 3137 ügyiratot
kezeltek, ami jelentős ügyfélforgalmat jelez.

Így szavaztunk

Német vendégek

Minden eddiginél kevesebb szavazót érdekelt Magyarországon, hogy kik képviselik hazánkat az Európai Parlamentben. Kétharmadunk érezte úgy,
hogy nincs számára tétje a szavazásnak.

Hatvan galamb emelkedett a magasba a Komárom- Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon kömlődi tagintézményében, jelezve, hogy hat évtizede nyitotta meg kapuit.
De nem csak az emlékezést szolgálta a látványos programkezdés, hanem ezzel köszöntötték a Fraport gyermekmajális Németországból érkező vendégeit is.
Becsákné Szőke Éva igazgató – mint elmondta – 15 évvel
ezelőtt egy megyei delegáció tagjaként ismerkedett meg
Helmut Hoffmannal, aki a frankfurti repülőtér közép- és
felsővezetőit fogta össze egy jótékonysági csapattá. A
Frankfurt Airport (Fraport) közössége azóta rendszeresen
felkeresi és támogatja a tatai anyaintézményt, illetve az
utóbbi években hozzákapcsolt gyógypedagógiai egységeket.
- Német barátaink minden évben karácsonyi közös ebédet szerveznek és finanszíroznak, rendszeresek azok a kamionok, amelyek bútorokat, ruhákat, oktatási eszközöket, játékokat hoznak, harmadsorban pedig a most
Erasmus Plus-nak nevezett uniós program keretében fogadják gyerekeinket, s gondoskodnak a megfelelő programokról – tájékoztatott Becsákné Szőke Éva.
A gyermekmajális résztvevőit köszöntötte Popovics
György megyei közgyűlési elnök is, aki szintén nem érkezett üres kézzel: minden csoportot egy-egy focilabdával
ajándékozott meg, majd az intézményt 22 éven át irányító Hegyháti Alajos emlékére fát ültettek a jelenlévők.
A protokollt követően a kömlődi diákok és a Szivárvány
zenekar szórakoztatta a vendégeket.

A Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP 2, a Demokratikus Koalíció 2, az Együtt-PM 1, az LMP 1 képviselőt küldhet Brüsszelbe. A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson, a Nemzeti Választási Iroda
(NVI) adatai szerint, a szavazatok 99,99 százalékának összeszámlálása után a pártokra leadott szavazatok száma a következő:
FIDESZ-KDNP – 1.191.163 szavazat (51,49 százalék),
JOBBIK – 339.501 (14,68 százalék), MSZP – 252.494
(10,92 százalék), DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ –
225.762 (9,76 százalék), EGYÜTT-PM – 167.012 (7,22
százalék), LMP – 115.957 (5,01 százalék), A HAZA
NEM ELADÓ – 12.107 (0,52 százalék), SMS – 9.263
(0,40 százalék).
Kömlődön a 858 jogosultból 166-an jelentek meg az
urnáknál (19,35 %). A 165 érvényes szavazat így oszlott meg: FIDESZ-KDNP 41,82 %, MSZP 20 %, JOBBIK13,94 %, DK 12,73 %, Együtt-PM 6, 67 %, LMP
6,67 %, A HAZA NEM ELADÓ 0,61 %.
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Egy kedves nap, amiről nem
feledkezhetünk meg

Minden évben van egy kedves nap,
amiről nem feledkezhetünk meg –
kezdte ünnepi köszöntőjét Kiss Ferenc
kömlődi polgármester a község anyák
napi ünnepségén.
- Ö az, aki minden körülmények között összetartja a családot, akinek jelenléte, gondoskodása életünk fontos
része, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, s akihez mindig
visszatérhetünk – fogalmazott a település első embere.
Immár harmadik alkalommal fogtak
össze a Kömlődért Közhasznú Egyesület és a Kömlődért Baráti Társaság tagjai és aktivistái, felvállalva a szervezési
feladatokat, valamint ők voltak, akik
az ünnepeltek meghívása mellett gondoskodtak arról, hogy a falu legtehet-

ségesebb fiataljai is fellépjenek a gálaműsorban,
aminek
legfiatalabbja
óvodás, legidősebbje pedig közel 80 éves
volt.
A sort a mazsorettek három csoportjának produkciója nyitotta, akiket a
versmondók követtek, majd színpadra
léptek az idősebb generáció tagjai: Kiss
Ferenc, Bauer József, Sternhardt Mihály, Marencsák László és Fojtek Mihály akik versekkel, dalokkal adtak
törzset a produkcióknak, s kötötték
azokat össze a további fellépők számaival.
Mint minden évben, idén is emelte az
esemény fényét Kiss Brigitta versmondó, valamint Szekér Anna énekes, s bizony nem sok szem maradt szárazon a
gálaműsoron, amire még pótszékeket

is be kellett állítani a művelődési házban.
Mindeközben a kiállítási teremben is
sürgölődtek a szervezők, hiszen a
programot követően ide invitálták az
édesanyákat, ahol az ünnepeltek és az
ünneplők tea és sütemények mellett, a
kötetlen együttlét örömével töltötték
együtt a vasárnap délutánt.
A fellépők, akiknek ezúton is köszönetüket fejezik ki a szervezők: Károly
Szilveszter, Szikszai Glória, Zsoldos
Éva, Ferenczi József, Szekér Anna, Kiss
Brigitta, Madari Ferenc, Kiss Ferenc,
Bauer József, Sternhardt Mihály,
Marencsák László, Fojtek Mihály, és a
kömlődi mazsorettek.
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A Föld napja
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Gyermeknap önerőből
Elsősorban a legnagyobb közösségi oldalon szerveződött, s adták
hírül egymásnak az ismerősök: gyereknapi buli lesz Kömlődön.
Az iskolaudvaron aztán szép számban megjelentek az ünnepeltek, hogy Divos Ágost főszervező meghívásának eleget téve szórakozzanak apukák és anyukák csemetéikkel.
A programba a rendezvényszervező Magistre társaság és a helyi
Kanyar Csárda is bekapcsolódott, így aztán az ugrálóvártól kezdve az arcfestésig, a kézműves szöszmötölőig számtalan elfoglaltság várta a fiatalokat, s Szekér Anna énekes is órákon keresztül
szórakoztatta játékos, interaktív produkciójával a kicsiket.
A település lakói szép számban keresték fel a rendhagyó, egyéni
kezdeményezést, s hogy mindenki jól érezze magát, arról nem
csak a változatos események, hanem az ingyen felszolgált lángos
és gofri is gondoskodott.

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a
történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények
születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember
tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Magyarországon a környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban
és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.
A Föld napja alkalmából a kömlődi óvodában ismét
meghirdették az "egy gyerek, egy palánta" elnevezésű, immár hagyománnyá vált programot, melynek
keretében minden kisgyerek bevitt magával egy cserép virágot, amelyeket közösen virágládákba, gruppokba ültettek, és egész év folyamán gondosan
ápolják, locsolják, hogy díszítse az óvoda udvarát,
az ablakokat.
-MBT-

Elfogadták a
zárszámadást
118,5 millió forintos bevétellel és
111,5 milliós kiadással teljesítette
Kömlőd önkormányzata a tavalyi
pénzügyi esztendőt, s a kiadások
számbavételét követően 2 milliós
szabad pénzmaradvánnyal rendelkezett a település – áll a tavalyi költségvetés zárszámadási előterjesztésében, amit április utolsó napján
tárgyaltak meg a képviselők.
Kiadási oldalon 36,5 milliós személyi juttatások, valamint a 44,5 mil-

liós dologi kiadások apasztották legjobban a büdzsét. Szociálpolitikai
támogatásokra 5,9 milliót, felújításra 2 milliót, az óvodára több mint
22 milliót költöttek 2013-ban. Utóbbival kapcsolatban az ülésen elhangzott, hogy az állami normatíva és
támogatás nem fedezi teljes mértékben az intézmény költségeit.
Az oktatási, egészségügyi és szociális bizottság beszámolójában Fojtek
Mihály elnök részletesen ismertette
tevékenységüket. Mint az az anyagban olvasható, többek között átmeneti segélyben 47-en, temetési segélyben 11-en, lakásfenntartási
támogatásban 6 család részesült

2013-ban. Közcélú foglalkoztatásban 20 fő vett részt, míg 24-en foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek.
Hastó Zoltán, a területfejlesztési,
gazdasági és ügyrendi bizottság elnökeként jegyzett előterjesztésében
ismertette általános feladataikat és
jogköreiket, amelyek közül kiemelendő a községfejlesztési programokban való közreműködés, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység, valamint a költségvetési rendelet véleményezése. Tavaly a bizottság 8
alkalommal ülésezett, és 14 határozatot hozott.

IV. évfolyam, 6. szám

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

3

Hat évtizedre emlékeztek

Hatvan évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Komárom-Esztergom Megye első
gyógypedagógiai intézménye Kömlődön. Hegyháti Alajos, az alapító, nem
csak intézményének kiváló pedagógusa, vezetője volt, de nagyrabecsült tanítómestere is mindazoknak, akik életcéljuknak a sérült, beteg emberekkel
való foglalkozást, e nehéz, de gyönyörű hivatást választották – többek mellett ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Becsákné Szőke Éva, a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon igazgatója az olvasókat abban a kiadványban, amely a kömlődi tagintézmény
évtizedeit dolgozza fel az 1954-es nyitástól napjainkig.
Az ünnepségsorozat első eseményeként
Hegyháti Alajos Állami-díjas gyógypedagógus emlékhelyét koszorúzták
meg, aki 22 éven keresztül irányította
az akkoriban foglalkoztató intézetnek
nevezett iskolát, majd az azt követő
konferencián Szász Lídia Dóra tagintézmény-vezető ismertette a hat évtized főbb állomásait.
- 1954-ben 3 tanulócsoporttal, 54 vegyes fogyatékosságú növendékkel és 16
munkatárssal indult el a tanítás
Kömlődön. Az évek során fokozatosan
bővült az épület, valamint a tanulók és
a dolgozók létszáma is. 1960-ban történt az első beruházás; öt tanterem

épült, majd a következő években megépült a mosókonyha és a raktárak.
1973-ban készült el a 14 tantermes iskola, 1976-ban megépült a betegszoba,
gyermekműhely, és 1996-ban a tornacsarnok. 1968-ban értelmileg akadályozott gyermekek oktatására specializálódott iskolánk. A kisegítő csoportok
a tatai Diákotthon felépülése után
(1987) kerültek el intézményünkből.
1980-ban nyitottuk meg gyógypedagógiai óvodánkat a korai fejlesztés igényét felismerve. 2004-ben az 50. jubileumi ünnepségen intézményünk felvette
az alapító igazgató, Hegyháti Alajos
nevét. 2005-ben adhattuk át a 32 fő
befogadására alkalmas modern gyermekotthont, ahol állami nevelt növendékeink jelenleg is élnek. 2005-től iskolánk készségfejlesztő speciális szakiskolai képzést is biztosít – fogalmazott
a szakember, aki az ars poeticát hangsúlyozva így fejezte be beszédét: Szeretnénk követni iskolánk alapítójának,
Hegyháti Alajosnak iskolánk életét
meghatározó gondolatait: „Az idő az
élet ajándéka, melyből mindenkinek
jut egy-egy szakasz. Hogy azt az időt
ki, hogy tölti el, rajra múlik. A kömlődi
intézményt-, melyet sokkal inkább az
emberi összefogás és jó szándék teremtette és éltette, mint az anyagi erőkmegszámlálhatatlanul sok láncszem
tartja. Ez az ereje és jövőjének biztosítéka. Ennek felismerése optimizmust,

de egyben felelősséget is kell, hogy ébresszen azokban, akik a folytatást, a
következő láncszemek szerepét vállalják.”
A hétfői rendezvény a gyermekotthon
lakóinak produkcióival folytatódott,
melyek során – többek között – színpadi adaptáció idézte fel egy teljes napi
programjukat. Dr. Pálhegyi Ferenc: A
pedagógus, mint fényforrás címmel
tartott előadást, majd a jelenlévő
gyógypedagógus, gyermekvédelmi és
gyámhivatali szakemberek az eltelt évtizedek eseményeit felelevenítő kiállítást
tekinthettek meg, végül a Hegyhát díjak átadása zárta az ünnepségsorozat
első napját.
Szerda délelőtt az intézmény egykori
dolgozóit, pedagógusait, munkatársait
és diákjait látták vendégül, akiket a jelenlegi otthonlakók szórakoztattak.
Mint azt Szász Lídia Dóra hangsúlyozta, az elmúlt hatvan évben sokan megfordultak a hegyháti-ban, hiszen az
intézmény nyugdíjasainak száma
meghaladja a nyolcvan főt, nem beszélve a több száz gondozottról, akiket
mindig tárt karokkal fogadnak.
A jelenlévőket egy erre az alkalomra
összeállított kisfilm kalauzolta, majd
teaház várta őket, a szerdai napra pedig a Hegyháti gulyás és a kötetlen beszélgetés, a régi emlékek felidézése tette
fel a koronát.

A Községi Könyvtár ismét várja régi és új olvasóit folyamatosan bővülő
könyvállományával!
Nyitvatartás változatlan: hétfő és csütörtök 16-19 óráig.

