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Virágok és könnyek
2014. JÚLIUS

Tíz apróság utolsó alkalommal járta
végig a Gézengúz óvoda szobáit és közösségi helységeit június elején, ugyanis ők szeptembertől már mint kisiskolások kezdik meg tanulmányaikat.
A csoportszobákban gyülekeztek a
szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, hogy az évzáró program keretében megtekintsék a kicsik produkcióit,
majd az udvaron folytatódott az események sora.
A jelenlévőket, akik között ott volt Kiss
Ferenc polgármester mellett a képvise-

lő-testület több tagja, valamint a társintézmények képviselői is, Furákné
Mózes Lilla intézményvezető köszöntötte, aki elbúcsúzott a ballagó ovisoktól, majd elbúcsúzott Mosonyi
Károlynétól (Gabikától) is, aki 40 évi
munka után kezdi meg a jól megérdemelt nyugdíjas éveket.
- Csodálatos 40 év volt, és Gabika
mindvégig kimagasló pedagógiai munkát végzett ugyanabban az intézményben, ezért kezdeményeztem a szakminisztériumban, dicséretben való részesítését – fogalmazott Furákné Mózes

Lilla.
Mosonyi Károlyné könnyes szemmel
emlékezett az elmúlt évtizedekre, többek között arra, hogy Makkné Bóka
Tünde, aki ma már kolléganője, bizony
hat évesen került annak idején a csoportjába.
Persze a tíz ünnepeltről sem feledkeztek
meg a jelenlévők, hiszen a rengeteg virág mellett sütemények, torták, üdítők
és sok-sok játék gondoskodott arról,
hogy emlékezetes legyen a búcsú a Gézengúztól.
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Vége a tanévnek!

Huszonhárom kisdiák vehette át év
végi bizonyítványát a kömlődi művelődési házban megrendezett tanévzáró
ünnepélyen, ahol a szülők, rokonok,
barátok mellett ott volt Kiss Ferenc polgármester, Madari Ferenc alpolgármester is.
A jelenlévőket Dorogi Attiláné köszöntötte, majd Szakálné Gaál Monika tagintézmény-vezető értékelte az évet.
Mint elmondta, az első osztályban
hárman teljesítettek kiválóan, míg a
2-4. osztályban egy kitűnő diák volt.
A Perczel Mór iskola tanulmányi átlaga 4,1, magatartási átlaga 3,9, szorgalmi átlaga 3,8.
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A pedagógus kollektíva komoly segítséget nyújtott ahhoz, hogy a legtehetségesebb tanulók eljuthassanak a tanulmányi és egyéb versenyekre,
vetélkedőkre. Az intézményi munkában a felzárkóztató órák, a felkészítő
foglalkozások, a napközi és a
gyógytestnevelés szolgálta a gyerekek
fejlődését, de volt úszásoktatás is.
Mindezeket a perczeles programok,
ünnepségek, kirándulások egészítették
ki.
Az ünnepségen az iskola kollektívája
virággal köszönte meg a felnőtt segítők, Kovács Mihályné, Kriskóné Kovács Viktória és Edőcs Olga munkáját,
majd a négy negyedikes diákot ajándé-

Kérem a tagságot, keressenek megfelelő utódot a helyemre, mert – többek mellett – előrehaladott korom
miatt lemondok elnöki tisztségemről – mondta Fojtek
Mihály a Kömlődért Közhasznú Egyesület összejövetelén, ahol az eddigi tevékenységet is elemezte a falu
„Misi bácsi”-ja. Mint fogalmazott: a közösség tagjai
a település valamennyi programját támogatják a

kozták meg, akik közül ketten Környén,
egy-egy pedig Dadon és Kocson folytatja tanulmányait szeptembertől.
Trézlné Staudinger Csilla, a környei
anyaiskola igazgatója is üdvözölte a
megjelenteket, aki azt emelte ki, hogy
az év végi összegzés során jónak értékelték a tagintézményben folyó munkát, s megköszönte mind a pedagógusok, mind a sokféle program
előkészítésében, szervezésében résztvevők áldozatvállalását.
Ebben az évben 23 diák tanult a Perczel
Mór-ban, szeptembertől ez a létszám
24-re emelkedik, hiszen az óvoda tíz
végzőse közül öten ide iratkoztak be.

szervezéstől a végrehajtásig, ugyanakkor gond az,
hogy Kömlőd három meghatározó civil szervezetének (Kömlődért Közhasznú Egyesület, Kömlődért Baráti Társaság, Polgárőrség) tagsága között komoly az
átfedés. A tagság öregszik, s a következő egyesületi
elnök feladata lesz a fiatalítás, valamint a polgárok
aktivizálása.
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Módosították a telekadó rendeletet
A képviselők négy előterjesztést tárgyaltak május végi ülésükön. Elsőként
a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját
tűzték napirendre, amely kapcsán a
polgármester kiemelte: látható, hogy
alapos gondossággal figyelnek oda az
érintett gyermekekre és a problémák
kezelésére, s magas szinten működnek
együtt a különböző szervek. A tájékoztatótól kiderült, hogy Kömlődön
35 hátrányos helyzetű és 9 veszélyeztetett gyermeket tartanak nyilván. A
szolgálat tavaly 13 alkalommal kapott
írásbeli jelzést közoktatási intézménytől mulasztással, magatartási és viselkedési zavarral, kiskorú veszélyeztetésével kapcsolatban. Az intézményhez
összességében 19 jelzés érkezett, amely
úgy tűnhet, hogy csökkent az előző
évhez képest, ám ez nem azt jelenti,

hogy érdektelenebbé váltak volna a
partnerek, kevesebb lenne a probléma,
hanem annak köszönhető, hogy közvetlenebbé vált a kapcsolat, megnőtt a
szóbeli közlések száma – egészítette ki
a beszámolót Mátics Katalin, az Oroszlányi Szociális Szolgálat vezetője.
A szolgálat részéről elhangzott, hogy a
szeptemberi iskolakezdés előtt, augusztus 26-án ruhabörzét terveznek,
illetve nyáron különböző játszótéri
programokat szeretnének tartani, valamint a rendőrséggel együttműködve
baleset-megelőzési felvilágosítást a
gyerekek számára.
Az ülés további részében a gyámügyi
tevékenységről szóló tájékoztatót is elfogadták a képviselők, majd módosították a költségvetési rendeletet. Ez
utóbbit kiegészítve Schvarczné Stieber

Rita aljegyző elmondta, hogy az 1,2
millió forintos összegű könyvtári normatíva felhasználhatóságát még egyeztetniük kell a megyei könyvtárral. A
telekadó rendelet módosításától is határoztak csütörtökön, ám a passzus
jogszabályi követelmények miatt csupán szövegezésében változott, tartalmában nem. Az adó alapja továbbra is
a telek m2-ben számított területe, mértéke négyzetméterenként évi 10 Ft. A
telekadó
kedvezmény
mértéke
közművesítetlen telek esetén 4 Ft/m2/
év, azon belterületi telkek esetén, amelyek csak dűlőútról közelíthetőek meg,
6 Ft/m2/év. Az adó alól mentességet
élveznek a külterületi és a beépített belterületi telkek tulajdonosai, kivéve, ha
vállalkozó üzleti célt szolgáló telkéről
van szó.

Pamacs története Új trükkök a
Május 29-én a Községi Könyvtár szervezésében Kassovitz László
látogatott el az Gézengúz Óvodába és a Perczel Mór Ált. Iskolába.
Gyereknapi ajándékként mindkét helyen Pamacs kutya történetével
ismerkedhettek meg a gyerekek. A vidám történet nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Az író könyvei a könyvtárban megtalálhatók lesznek, ha valaki
kíváncsi lenne a kiskutya további kalandjaira.
Kassovitz László önmagáról: Egy forró vasárnap délután, az 1954es esztendő júniusában születtem Budapesten. A bölcsőde, az óvoda
és az általános iskola szorgalmas látogatása után autószerelő szakmát tanultam, de nem sokáig szórakoztattam a szaktársaimat; hamarosan elköszöntem a műhelytől és lettem postás, gépkocsivezető, karbantartó az Operaházban, sorállományú honvéd, majd
hároméves kaland következett Berlinben, az egykori NDK fővárosában. Hazatértem után dolgoztam, mint lakatos, anyagbeszerző,
hivatalnok az egyik bíróságon, portás egy éjszakai bárban, majd
magántaxis. A rendszerváltozás óta újságíróként, fotósként járom
az országot, miközben néhány évre – nem elszakadva a sajtótól – a
köztisztviselői karba is bekerültem. Hírlapírói tevékenységemért a
Magyar Újságírók Közössége 2003-ban Lant és Toll Díjjal tüntetett
ki.
Kovács Mihályné, könyvtáros

termékbemutatón!
Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a
koruknál fogva hiszékenyebb és kiszolgáltatottabb fogyasztókat célzó árubemutatókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok száma. A pórul
járt idősek szinte kivétel nélkül hasonló körülményekről számolnak be: egészségügyi vizsgálatra invitálják őket, majd egy viszonylag „súlyos” diagnózist közölnek, melyre megoldást
kizárólag a többszázezer forint értékű bioptron
lámpa vagy masszázsfotel megvásárlása jelenthet – olvasható a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság sajtóanyagában.
A figyelmeztető közlemény szerint, míg korábban elsősorban szórólap útján invitálták az érdeklődőket a különböző – rendszerint utazással
egybekötött – termékbemutatókra, úgy mostanára a személyre szóló meghívók, telefonos
megkeresések és az utcai leszólítás vált meghatározóvá.
Az elsőre egészségügyi vizsgálatnak tűnő árubemutatók - szinte kivétel nélkül - a magasabb
árkategóriát képviselő termékek bemutatására
fókuszálnak, amelyek többnyire hűtő-fűtőlégtisztító berendezések, vízszűrő, illetve -tisztító készülékek, továbbá infralámpák, mas�százsfotelek,
különböző
mágnesterápiás
eszközök, valamint edénykészletek. Ezen termékek betegséget gyógyító/megelőző tulajdonságait – a hatósági ellenőrzések tapasztalatai
szerint – minden második esetben megtévesztő
módon állítják.
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Nemzeti összetartozás

Az emlékművön elhelyezett egy szál
virággal hajtsunk fejet szeretett hazánk
megcsonkításának évfordulóján – invitálták a község lakóit a református
templom melletti emlékhelyhez a szervezők. Az eseményen Kömlőd önkormányzata mellett a civil szervezetek
képviselői és magánemberek is megemlékeztek a 94 évvel ezelőtti eseményekről.
1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor a

Versailles melletti Nagy-Trianon palotában ránk kényszerített döntés értelmében, az I. világháborúban vesztes
központi hatalmak oldalán harcoló
Magyar Királyság területének mintegy
kétharmadát elcsatolták. A trianoni
békeszerződés kimondta, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország lakossága 18,2 millióról 7,6
millióra csökkent. A magyar állam el-

vesztette iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada
került az új határokon túlra, fele összefüggő tömbben a határok mentén –
idézte fel a szomorú statisztikai adatok
sorát Szemeti Ferenc tiszteletes.
Az Országgyűlés 2010. május 31.-én
nyilvánította június 4-ét, a trianoni
békeszerződés aláírásának napját a
nemzeti összetartozás napjává.

Fociberuházás
Több mint egymillió forintba került bruttóban az a beruházás, amelynek keretében elkészült április végére a labdarúgópályát körülölelő korlát és a kispadok.
A mintegy 260 méter hosszban megépített korlátra, illetve
a hazai és vendég cserepadokra 30 %-os önerő felhasználásával, 70 %-os támogatást nyújtott a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) tájékoztatott Hastó Zoltán egyesületi elnök.
A tavalyi évben nyújtott be sikeres pályázatot a Kömlőd
SK, s ennek köszönhetően készült el az előfinanszírozott
invesztíció.
Bár a község labdarúgó csapata nem áll túl jól a bajnokságban, az mindenképpen örömteli, hogy van rendszeres
sportélet, kulturált körülmények között van lehetőség a
testmozgásra, és azon kell munkálkodni, hogy ez a jövőben is folytatódjon – mondta Hastó Zoltán.

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

