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Megérkezett
a Télapó
„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó…” – énekelték
a kömlődi gyerekek a művelődési házban, hogy odacsalogassák a Mikulást, s érkezéséhez havat is varázsoljanak. A
várva várt hópelyhek sajnos elmaradtak, de azért egy hóember is bekopogtatott a programra, s letelepedett a színpadon.
A jóságos fehérszakállú szánjával első alkalommal repült a
kultúrotthonba, mivel a Kuckó Vegyesbolt udvara idén már
kicsinek bizonyult. Az üzletben ezúttal 155 mikuláscsomagot készítettek el, s a 14 év alatti kömlődi gyerkőcök mellett
a Hegyháti Diákotthon lakóit is meginvitálták a hagyományos rendezvényre.
Egy egészen pici kisleány ijedten fakadt sírva, amikor betoppant a Télapó, de a többségük egyáltalán nem szeppent
meg: verseltek, énekeltek, a legbátrabbak az ölébe is felmerészkedtek, s mindannyian boldogan szorították magukhoz
a mikuláscsomagot.
Mint azt Divos Ágost főszervezőtől megtudtuk, idén is sokan segítették a program megvalósítását. A terem díszítése,
a színpad kialakítása, a vendégek fogadása például Péntek
Eszternek és kis csapatának az érdeme.

Kedves Olvasó!
Decemberben bővelkedett a község programokban, így például a Perczel Mór iskola
rendezvényei sem fértek be e-havi számunkba anyagtorlódás miatt.
Az elmaradt beszámolókat februári lapszámunkban olvashatják!
- a szerk. -
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Magad uram...

2015. JANUÁR

Magad, uram, ha szolgád nincsen, tartja a mondás,
amihez csatlakoztak Kömlőd parnakpusztai településrészének lakói, akik elhatározták, megszüntetik az odavezető úton az áldatlan állapotokat.
Bár a probléma több éves, idén tavasszal került fel az
egyik közösségi oldalra az ott lakó polgár segélykiáltása: „Ez a majdnem 1 km-es szakasz több család életét
nehezíti meg a mindennapi életben. Sajnos ezen a szakaszon járnak mindennap az emberek dolgozni gyalog,
vagy biciklivel és a gyerekek iskolába. Itt nincs közvilágítás egyáltalán, szóval a téli időszakban reggel 5-7-ig,
amíg mindenki elindul akkor a sötétségben botorkálva,
bokáig érő sárban vagyunk kénytelenek menni.”
A sorok írója, Csonka Alexandra az októberi önkormányzati választásokon bekerült a képviselő-testületbe,
s mivel Bogáth István polgármesteri programjának is
sarkalatos pontja volt a terület rendezése, felgyorsultak
az események.
A helyhatóság 30 tonna zúzott követ ajánlott fel, amihez a képviselő a környéken földterületet gondozó
üzemtől, illetve a gazdáktól további adományokat szerzett, így 55 tonna kő bedolgozását kezdték meg csütörtökön Parnakpuszta lakói és a közhasznú munkások,
akiket három munkagéppel segítettek a területet használók.
Kilenc család helyzete és életkörülményei javulnak ezzel
az akcióval – tájékoztatott Bogáth István, aki elmondta
azt is: ez nem a végleges megoldás, de folyik a továbbtervezés, a beruházáshoz pedig kb. 4 millió forintra lenne szüksége a településnek, ahol sok más feladat is megoldásra vár.
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Rengeteg ajándék a falukarácsonyon

Már a bejáratnál angyalok várták édességgel a betérőket, majd Kiss Brigitta köszöntötte a szervezők nevében Kömlődön a zsúfolásig megtelt művelődési ház
vendégeit, köztük Bogáth István polgármestert, s üdvözlését egy alkalomhoz illő verssel is megtoldotta,
miközben a színpadon Mária és József ült a kis jászol
mellett, körülöttük pedig a háromkirályok és a pásztorok. A nagysikerű ünnepi műsorban egymást követték a versek, dalok, jelenetek, mazsorettek, volt

hangszeres szólista, s megszólalt egy családi énekkar
is, Szekér Anna énekes, a község rendezvényeinek rendszeres előadója pedig többször megénekeltette a fellépőket.
A műsor végeztével pedig igazán karácsonyi meglepetés várta a gyerekeket, hiszen a kisteremben az adományozóknak köszönhetően rengeteg könyv és játék
talált új gazdára.
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„Családias” vita
Kömlőd hű maradt önmagához – röviden így summázott Bogáth István polgármester hétfőn a falugyűlésen megjelentek családias számára utalva,
mivel a művelődési házban valóban
nem tolongtak az érdeklődők.
Az október 12-én megválasztott polgármester és képviselők azért invitálták a falubelieket, hogy bemutatkozzanak,
megismertessék
az
önkormányzat anyagi helyzetét és a
várható terveket, valamint, hogy a
kömlődi iskola kapcsán is véleményeket cseréljenek.
A képviselők – megköszönve a szavazók bizalmát – röviden ismertették
motivációjukat, céljaikat, a polgármester pedig történelminek nevezte a választást, mivel 565-en járultak az urnákhoz, erre pedig még nem volt példa
Kömlődön.
Bogáth István az anyagiakról elmondta: az átadás-átvételkor 20 milliós volt
a hiteltartozás, 4 millió értékű kiegyenlítetlen számlája volt az önkormányzatnak, ehhez érkeztek még további
számlák 1,8 millió forint értékben, s a
lakosság adótartozása is 5,5 millióra
rúg. Tessék elgondolkodni, mennyivel
jobb lenne a helyzet, ha ez az összeg a
rendelkezésünkre állna! – fogalmazott,
ám jobb híreket is tartogatott. A Belügyminisztériumtól 20 milliót nyert el
a falu abból a keretből, melyet korábban ún. ÖNHIKI-nek neveztek, s a községháza felújításának elszámolásánál
is – egyetlen 28 ezres tételtől eltekintve
– mindent rendben talált az ellenőrző
hatóság, így hamarosan megérkezik a
pályázati támogatás. Már látszik az
alagút vége, de az biztos, hogy a gazdálkodás nagyon szűkös és szoros lesz,
a tervek pedig csak pályázati források
bevonásával valósíthatók meg – fogalmazott.
Az is kiderült, hogy a diákotthon gyermekeinek étkeztetése évi 7,2 milliós
veszteséget termel, ráadásul az utófizetéses rendszerben sokan nem térítik
meg a díjat. Az egyébként nem is helyi
családok által felhalmozott tartozás
összege egymillióra rúg, amelyből 400
ezer feltehetően nem hajtható be, mivel
a gondozott már nincs Kömlődön – ismertette a polgármester, hozzátéve,
hogy első intézkedésként már bevezették az előfizetéses rendszert.
A legsürgetőbb feladatok közül kiemelte a Pálóczi utcai buszmegálló besza-

kadt betontömbjeinek visszaemelését,
amely lakossági összefogással valósult
meg a Nagy parnaki út javításához
hasonlóan. Sőt, ez utóbbihoz Csonka
Alexandra képviselőnek a helyi vállalkozóktól még támogatást is sikerült
szereznie, s ígérettel bírnak további 1618 tonna kő kiszállítására – hangzott
el.
Kiss Ferenc volt polgármester az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a kezében
érkezett a falugyűlésre. Első hozzászólóként abból idézett, mely szerint az
átadáskor Kömlőd község számláján
több mint 19 millió forint volt. A honlapon viszont az jelent meg, hogy 20
milliót meghaladó a hiány. Ez így nem
fedi a valóságot, hiszen a hivatal felújítása kapcsán 16 millió érkezik majd.
Az a hiány, amiről beszélünk, az nem
hiány. Ezek valóban hitelek, de nem
működésre, nem bérre költöttük. Ezek
miért nem kerültek publikálásra? S az
adósságkonszolidációban nem résztvevő településként kapott 20 millióról
miért nincs szó? – sorolta kérdéseit.
Az a pénz, amiről te beszélsz, az megcímkézett, az másra nem fordítható.
Nem vádolt senki senkit, ezek a tények.
És a mai napon igenis 6,5 millió a kifizetetlen számlánk. A 16 milliót az önkormányzat a hivatal felújításához valóban kifizette, de amíg nem érkezik
meg a számlánkra, addig hiányként
kell szerepeltetni a könyvelésben. És
még az sem biztos, hogy ebből idén
pénz lesz. S addig ez hiány – válaszolt
Bogáth István, hozzátéve, hogy értelmetlennek tartja a vádaskodást.
Kiss Ferenc viszont nem fogadta el válaszát, mivel úgy véli, hogy a fél-információk alapján „a lakosság körében
az jön le, hogy eltapsolták a pénzt.
Mert nem lett leírva, hogy mi, micsoda, csak megjelent, hogy hiány”.
„Ha azt gondolod, hogy még te vagy
Kömlőd polgármestere, akkor rosszul
gondolod, s ha a feléd kinyújtott kezem nem akarod elfogadni, akkor ez a
saját problémád. Én továbbra is tartom
magam ahhoz a nyilatkozatomhoz,
hogy az átadás-átvétel korrekt volt” –
hangzott a válasz.
A folytatásban Kocsis István nyugdíjas
testnevelő a sporttal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiről szólt, első és legfontosabb feladatként az aszfaltos pálya kijavításáról, amely számos
sportolási lehetőséget rejt magában.

Bogáth István úgy vélte, hogy közös
akarattal, összefogva sok minden megvalósítható, majd – maradva a fejlesztés témakörénél – az önkormányzati
ingatlanok siralmas állapotára hívta fel
a figyelmet. Mint mondta, szívesen
szervez a helyiek számára falubejárást,
nem a múltba tekintgetés, hanem amiatt, hogy összegyűjtsék a véleményeket, miként lehetne orvosolni a gondokat.
A falugyűlésen Sternhardt Mihály
kampányszórólapjának
tartalmával
szembesítette a polgármestert, melyen
a választás előtt azt jelezte, hogy nem
főállásban kívánja betölteni a posztot,
a hírek szerint mégis főállású polgármester. A felvetésre Szemeti Ferenc alpolgármester reagált: ő jelezte egyet
nem értését, miután a törvény szerint
149 ezer forintos tiszteletdíj járt volna
a feladat ellátásáért, így viszont Bogáth
István fizetésének és költségtérítésének
összege – bár lehetne több – ugyanan�nyi, mint az előző polgármester járandósága volt és kötelező számára a napi
8 órás munkavégzés.
A kérdező megköszönte a korrektnek
minősített választ, de hozzátette: a
pletyka nem erről szólt, ezért szerinte
érdemes lett volna a helyieket – megelőzve a híreszteléseket – tájékoztatni.
Lehet, hogy most ugyanannyi a bruttó, mint nekem volt, egyet azonban
tisztán kell látni. Ha kiszámoljuk az
akkori főállású és a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja közötti különbséget, 8 év alatt több mint
11 millió forintot takarítottam meg a
falunak – reagált Kiss Ferenc, Bogáth
István viszont arra kérte, hogy döntse
el: hajlandó-e ezért a közösségért továbbra is tenni, vagy szapulni kívánja?
A téma folytatásaként két hozzászóló
is azt fogalmazta meg, hogy a falu érdekében inkább fogjon össze a volt és a
jelenlegi polgármester, s kerüljék a sárdobálást. Az elhangzottak kapcsán az
egykori településvezető felesége így fogalmazott: úgy jöttem ide, hogy nem
szólok hozzá, de most szükségét érzem. Az elmúlt nyolc évben sokat dolgozott a férjem a faluért, s most úgy
néz ki, mintha semmit sem tett volna.
Ez esik rosszul mindkettőnknek. Tudom, hogy követett el hibát, de ki nem?
Szerintem tett le pluszt is az asztalra.
A falugyűlés további része nem mellőzte a személyeskedő megjegyzéseket,
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„meghazudtolásokat”
sem,
majd
Bogáth István a kömlődi iskola jövőjével kapcsolatos lehetőségekről szólt.
Ehhez felidézte azt a – véleménye szerint – elhibázott döntést is, amikor a
testület többsége nem szavazta meg,
hogy a dadi református iskolával közösen új telephelyet hozzanak létre a
faluban. Mint mondta, jelenleg 26 diák
tanul a községben, hatvanan viszont –
köztük 18 alsós – ingáznak Kocsra,
Környére, Kecskédre, Dadra, Tatabányára, s még Tatára is. A polgármester
szerint tehát a gyereklétszámmal nem
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lenne gond, a dadiak fogadókészsége
pedig továbbra is adott. Az viszont
biztos, hogy a döntéshozatalba a falu
egészét be kell vonni, a még gyermektelen családokat is, mivel a kihatása
hosszú távú. S az is biztos, hogy a képviselők csak a lakosság döntő többségének egyetértésével kívánnak határozni – ismertette a polgármester, ismét
kifejezve sajnálkozását a családias hangulat okán, hiszen – mondta – ha többen vesznek részt a falugyűlésen, legalább egy jelzésértékű szavazásra,
véleménynyilvánításra sor kerülhetett

Nem érmeket, tapasztalatokat
gyűjtenek a borászok

Munkanap lévén a vártnál némileg kevesebben érkeztek december közepén a művelődési házba, a Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága által szervezett,
immáron hagyományos bormustrára. Az viszont már a
nem túl jó évnek tudható be, hogy többen üres kézzel, „hallgatóságként” vettek részt a rendezvényen, Horváth Mihály
tatai hegybíró és Szücs Sándor összesen tíz helybéli és bokodi
gazda 21 mintáját ízlelte a jelenlévőkkel együtt, s fogalmazta meg véleményét.
A program elején a résztvevőket Bogáth István polgármester köszöntötte, s idézte fel a kezdeteket. Mint mondta, a
környező településeken jellemzően versenyeket rendeznek a
tavaszi időszakban, ezért ők Horváth Mihály javaslatára
döntöttek a decemberi, mustrajellegű összejövetel mellett.
Ilyenkor még nincsenek teljesen készen a borok, s a gazdák
a szakembertől megtudhatják, hogyan lehet javítani a mi-

Könyvtári
változások
Megszaporodtak a feladatai Kovács
Mihályné könyvtárosnak ez évben,
ami a megváltozott törvényi szabályozásnak köszönhető elsősorban –
olvasható abban az előterjesztésben,
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volna. Bár több jelenlévő már részletekbe menően kérdezett, s fogalmazta
meg egyet, vagy egyet nem értését, a
község vezetője azt is kiemelte: első
körben azt kell eldönteni, akarják-e a
kömlődiek, hogy ismét tárgyaljanak a
témáról, akarják-e, hogy a falunak ismét legyen általános iskolája? Ha igen,
akkor az önkormányzat elindul ebbe
az irányba, ha viszont nem, akkor ebben a ciklusban már nem kívánok ezzel a kérdéssel foglalkozni – szögezte le
Bogáth István.

nőségén, illetve a későbbiekben milyen buktatók jelentkezhetnek, mivel lehet elrontani. Aki az eltelt években megfogadta a hegybíró tanácsait, az jó teljesítményt érhetett el
– vélte Bogáth István.
Nem az a fontos, hogy mellveregetéssel záruljon a mustra,
hanem azzal, hogy megismerjük a szakember véleményét,
meghallgassuk és megfogadjuk a tanácsait – csatlakozott az
elhangzottakhoz a társaság vezetője, Hárskuti Attila, aki
megszívlelésre ajánlotta Eötvös Károly gondolatait: „Volt
nekünk negyven-ötvenfajta kitűnő magyar szőlőnk. Magyar talajban, magyar napfényben, magyar levegőben valami különössé, valami istenáldotta zamatossá fejlődött fajták
ezek. Ahogy búzánknak, cseresznyénknek, sárga- és őszibarackunknak, sőt még gesztenyénknek sincs párja a világon, úgy nincs szőlőnknek se.” Mivel a mustrán nincs pontozás és belövő bor, a köszöntőket követően máris a
közepébe vágtak egy vegyes-fehér minősítésével. A hegybíró
azt javasolta, hogy december közepe lévén a tisztaságot
még ne vizsgálják annak ellenére, hogy a korai szüret miatt
elméletileg a legtöbb bornak már tisztának kellene lennie.
Az illata alapján valószínű, hogy elkezdett ecetesedni, de
még nem olyan szinten, hogy ne lehessen fogyasztani. A
kénszintjére kell figyelni, magasan kell tartani, hogy ne tudjon tovább ecetesedni – hangzott el a vélemény, s vele együtt
a jó tanács. Horváth Mihály a gazda „megnyugtatására” azt
is hozzátette, hogy ez az idei évben jellemző probléma,
gyakran előfordult, hogy már a tőkén elkezdett ecetesedni a
szőlő.
A rendezvény „alanyait” a szakemberek órákon át értékelték, elemezték, a jó és kevésbé jó bor esetében is választ adva
a „miért” kérdésre, így valamennyi jelenlévő személyre szabott, hasznos tanácsokat könyvelhetett el az idei bormustrán is, amely hagyományosan vendéglátással, Varga László
keze munkáját és ízesítését dicsérő marhalábszár-pörkölttel
zárult.

amit legutóbbi ülésén tárgyalt a képviselő-testület.
Heti 4-ről 6-ra nőtt a nyitvatartási
órák száma, s évente négy rendezvényt is kell tartani, amiknek célja az
olvasáskultúra fejlesztése. Minderre,
illetve könyv-, eszközbeszerzésre 835
ezer forint áll rendelkezésre. A most
induló rendszer keretében került sor a
népmese napjára, valamint a könyv-

tárismereti órára, amiken több mint
húsz gyerek vett részt. Új számítógép
és nyomtató is segíti a munkát, ami
pedig az állományfejlesztést illeti, félmillió forint értékben 219 új kötet
gazdagítja a könyvtárat.
Egyébként jelenleg 28 férfi és 40 női
beiratkozott tag van, 29-en a fiatalabb,
39-en a felnőtt korosztályból – olvasható a dokumentumban.

