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Talán nincs olyan kömlődi lakos, aki
ne tudná a Koczka család harcát egy
szörnyű betegséggel szemben, amivel
kisfiúk a 3 éves Szabika küzd ezekben
a hónapokban. Írtunk már a helyi újság
hasábjain is arról, hogy mekkora lelki
terhet jelent ez a szülőknek az aggódás,
a bizakodás hullámvasútján ülve.
Ugyanakkor rengeteg anyagi áldozattal
is szembe kell nézniük, hogy minden
jót meg tudjanak adni a kicsi gyereküknek a gyógyulása érdekében.
Amikor híre ment Szabika betegségének sokan, sok helyen megmozdultak,
szépen gyűlik az az összeg, amelyet
átutalnak jólelkű emberek, szervezetek
fognak össze, hogy ne merüljön ki a
pénzkeret, hiszen a gyógyulás hosszú
folyamatában szükség van minden fillérre.
Január 5-én Vértessomlón az évente
megrendezett U40+Kupa elnevezésű
labdarúgó tornán döntöttek úgy a résztvevők,
hogy
kihelyeznek
egy
adománylát, melybe Koczka Szabika
gyógyulása érdekében adakozhattak a
torna résztvevői.
Jóindulatból és ételből sem volt hiány
ezen a tornán, mert finom pörkölt, káposztás bab is várta a kifáradt csapattagokat a meccsek után.
A tornán megjelent csapatok, a Kormányhivatal, az MLSZ megyei igazgatósága, a Felsőgalla, a Sissy, a házigazda Vértessomló, valamint a Groupama
csapattagjai és a tornán megfordult
emberek jóvoltából a délutáni adományláda kibontásakor kiderült, hogy
156 ezer forint gyűlt össze a
jószándéknak köszönhetően.
A délutáni kupák átadásánál részt vett
Igó István Vértessomló és Bogáth István Kömlőd polgármestere is.
Az édesapa, Kocka Imre is személyesen szurkolt a csapatoknak és hálás
szívvel köszönte meg a kisfia gyógyulására szánt adományt. Az itt befolyt
pénzösszeget az MLSZ megyei igazgatósága 50 ezer forinttal toldotta meg.
A kicsi fiúnak mielőbbi teljes felépülést
kívánunk!
Varga Katalin

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

4.

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A téli szünet után pihenten, élményekkel gazdagodva tért vissza mindenki az
óvodába.
Még napokig beszélgettünk a gyerekekkel az eltelt ünnepekről, az új év
kezdetéről.
A csoportszobákban még pár napig ott
állt a karácsonyfa, melyek alatt élvezettel játszottak a gyerekek az új játékokkal. Kukásautó, baba, babakocsi, kirakó, sínek, vonatok, autók teszik színesebbé a gyerekek játékát.
Vízkereszt közeledtével a gyerekekkel
együtt szedtük le a karácsonyfa díszeit,
tettük el a karácsonyi dekorációkat és
kerestünk helyet a polcokon az új játékoknak.
Szülői értekezlet megtartása volt az
első feladatunk. Témája az első félév
értékelése, a gyerekek iskolaérettsége, a
közelgő farsangi bál, valamint a
kömlődi általános iskola újraindításának
lehetőségei. Az értekezlet meghívott
vendége volt Kömlőd község polgármestere Bogáth István, aki pár szóval
értékelte az óvoda munkáját és ismertette az iskola indításának feltételeit.

Megtapasztalhattuk a tél
szinte minden jellegzetességét:
hideg, szél,
hóesés, fagy,
jég, zúzmara… Kihasználtuk a természet adta
lehetőségeket: a hóban
szaladgáltunk, hógolyóztunk, hóembert építettünk. Mindezek mellett nem feledkeztünk meg kis barátainkról – a madarakról sem: a madáretetőnk mindig finom
magvakkal várta őket.
Ebben a hónapban igen sok kisgyerek
betegedett meg. A hónap második felében az óvodai létszám a felére csökkent,
de voltak napok, amikor egy csoportba
össze tudtuk vonni a gyerekeket. Reméljük, mihamarabb felépül minden kis
betegünk!

A Kömlödi Gézengúz Óvoda dolgozói

Január sok hóval lepett meg bennünket.
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Január 11-én a délutáni órákban gyülekezett az a csoport, akik fontosnak
érezték és elkötelezték magukat, hogy
megemlékeznek a Don folyó menti
katasztrófa 76. évfordulójára.
A kömlődi református templomban
hangzott fel a HIMNUSZ a megemlékezés kezdetén. Szemeti Ferenc,
kömlődi lelkipásztor, aki a Magyar
Honvédség nyugalmazott ezredese,
tábori esperes elevenítette fel az egykori eseményeket. Beszédében eloszlatta
azokat a vádakat, amely szerint a II.
Magyar Hadsereg hódító szándékkal
vonult volna fel a keleti frontra.
Beszélt a sok szenvedésről és emberi
hőstettekről amelyek ott történtek. A
magyar katonák hősies ellenállása rövid
ideig még megállította az előre nyomuló hadakat, azonban az egyértelmű túlerő átszakította a védők vonalait is és
megállíthatatlanul mentek előre.
A szocializmus évei alatt erről a tragédiáról még csak megemlékezni sem
volt szabad, hálát adhatunk tehát, hogy
már más időket élhetünk és évről évre
Kömlődön is fejet hathatunk a HŐSÖK
előtt. A megemlékezés során felhangzottak az elesett kömlődi hősök nevei.
A templom falai közt újra elhangzottak
mindazon kömlődiek nevei, akik a
Don-kanyarban áldozták életüket.
Az emlékezők ezután átvonultak a Hősök Parkjában lévő emlékműhöz, ahol
meggyújtott mécsesekkel némán emlékeztek az elesett hősökre.
Az eseményt a Magyar Takarodó hangjai zárták, melyet szokás szerint egy
katona trombitán adott elő.
Bogáth István polgármester szavaival
ért véget az esemény, aki megköszönte
a megjelenteknek, hogy legalább ők
nem felejtenek és tovább is adják gyermekeiknek mi is történt ott a Donkanyarban.
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A KULTÚRHÁZBAN !
Baba farsang
Óvodás farsang
Tombola
Büfé
Zsákbamacska
Süteményvásár
Zene - tánc
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Az előző évek hagyományaihoz híven
ebben az évben is megrendezésre került
a kömlődi bormustra.
A résztvevőket Hárskuti Attila, a
kömlődi borversenyek megálmodója
köszöntötte és kiemelte, hogy mennyire
örül annak, hogy hagyománnyá vált ez
a találkozó. Igaz most már nem verseny, hanem általános tanácsadás a
lényege az együttlétnek.
Bogáth István, polgármester a hagyományokhoz híven ebben az évben is
bemutatott a résztvevőknek egy
kömlődi gyémántot, így nevezik
ugyanis azokat a fiatal tehetségeket,
akik kömlődön énekszóval, hangszeres
bemutatóval köszöntik a közönséget.
Az idén Molnár Dániel zongora darabok eljátszásával mutatkozott be.
A kömlődi borosgazdák seregszemléjére a házigazdák mellett ebben az évben
is bokodi, dadi, tatabányai gazdák hozták el a 2018-as évben szüretelt boraikat. A cél most is az volt, hogy a tavaszi borversenyek előtt megkóstolhassák
milyen is lett a féltve gondozott saját
bor.
Ehhez most is segítséget nyújtott az
állandó vendég Horváth Mihály tatai
hegybíró, aki szakszerű értékelésével
és tanácsaival látja el ilyenkor a résztvevőket. Idén a fiatal borász, a bokodi
származású Czéh Pál volt a másik zsűritag. Fiatal kora ellenére már számos
borversenyen bírálta a borokat. Mivel ő
maga is bortermelő ezért a résztvevők
bizalommal fogadták az ő véleményeit
is.
Minden egyes mintával megismerkedhettek, sőt elhangzottak a megfelelő
elismerő vagy esetlek bíráló szavak is.
Mindezek azt a célt szolgálják, hogy
minél jobb borok szülessenek.
Az elhozott 41 minta értékelése mintegy kettő és fél óra hosszan tartott és
közben a gazdák vissza is kérdezhettek
esetenként konzultáltak is a szakértőkkel.
Az általános megállapítás az volt, hogy
nagy létjogosultsága van az ilyen előzetes bemutatóknak, hiszen van még
idő rendbe tenni az esetleges problémákat. A kiemelkedően jó véleményt begyűjtő borok gazdáit a társaság tapssal
jutalmazta.
Horváth Mihály összegző értékelésében kiemelte, hogy az előző év jónak
minősíthető, sőt voltak igazán kiemelkedő teljesítményt mutató minták is.
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Az színvonal évről évre nő, bíztatta a
szervezőket, hogy folytassák a munkát
hiszen a borvidék számára is nagyon
fontosak ezek az előzetes vizsgálódások.

A 2019. január 31-i ülésén a képviselő
-testület megtárgyalta a 2019. évi költségvetés tervezetét.
Az idei évi költségvetés bevételi oldalán, amely elsősorban az állami normatívákat jelenti jelentősebb változások nincsenek.
Csupán egy költségvetési soron van
jelentősebb eltérés ez pedig a szociális
ellátások támogatása. Itt mintegy 2
millió forinttal kevesebb az idei évi
támogatás. Ez a tény mindenképpen
azt jelenti, hogy a segélyekre ennyivel
kevesebb pénz jut.
Az önkormányzat gazdálkodásának
köszönhetően ebben az évben jelentős
saját erős fejlesztéseket is meg tudunk
valósítani.
Ilyenek az újabb útburkolati felújítások, amelyekbe a tervek szerint rövidebb utcaszakaszok felújítása is belefér.
A pályázati önerőkre el kell különíteni
pénzt, hiszen már elnyert pályázatok
megvalósításáról van szó. Ilyen a Béke
utca felújítása, valamint jelentős tétellel az óvoda felújítása ahol az építőipa-

2.

A közös vacsora közben újra kóstolni
lehetett valamennyi beérkezett bort.
Fontos ez az események a baráti kapcsolatok ápolására hiszen ilyenkor
találkozhatnak a szomszédos települések boros gazdái.

ri áremelkedések miatt szükségessé
válik önkormányzati önerő beleszámítása.
Összességében stabil az önkormányzat
gazdálkodása, továbbra sincs szükség
arra, mint öt évvel ezelőttig, hogy
állami segélyekre adjunk be pályázatokat.
Nagyon fontos tény, hogy javult az
adózási morál, aminek köszönhetően
nőttek az adóbevételek főleg az iparűzési bevételek. Itt meg kell köszönni
a vállalkozásoknak fegyelmezettségüket .
Különös köszönet illeti azt a vállalkozást, aki néhány év kihagyás után már
kb. két éve visszahozta telephelyét
Kömlődre.
A költségvetést első fordulóban a képviselő-testület elfogadta, második fordulóban a rendeletet meg kell alkotni
február 15-ig.
Egyedi kérelmeket is tárgyalt a képviselő-testület melyek egy részét támogatta, néhányat azonban elvetett.
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A szülői akarat mindennél fontosabb
ebben a címben feltett kérdésben.
Elérkeztünk egy olyan ponthoz amikor
a kömlődi szülők döntési helyzetbe
kerültek. Nem mintha eddig nem ők
döntöttek volna az iskola léte vagy nem
léte között. A döntéshez azonban egykori településvezetés is hozzásegített
még 2013-ban. Miután most szünetel
az oktatás az iskolában ismét dönthetnek a szülők. Amennyiben nyolc gyermeket be akarnak íratni a kömlődi iskolába, akkor el kell indítani.
Nehéz dönteni, hiszen ez hosszú évekre
meghatározza a család életét.
Tudjuk jól, hogy egy közösség életében
létfontosságú, hogy a gyerekek együtt
járjanak iskolába, hiszen ez a későbbi-
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ekben minden közösségformáló szerveződést megkönnyít.
Február 05-én délután az óvodában a
Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, Vereckei Judit volt a vendég. Ő
vállalta, hogy részt vesz azon a szülői
értekezleten, ahol tőle első kézből kaphatnak információt a kömlődi iskolába
készülő gyermekek szülei.
A tájékoztatón elhangzott, hogy nyolc
kisgyermek szülei határozottan kérik,
hogy gyermekük a kömlődi iskolába
járhasson.
Ebből az következik, hogy a tankerület
kötelessége megszervezni 2019. őszétől az iskolai oktatást. Persze ez mind
akkor érvényes, ha áprilisban valóban
be is íratják a gyerekeket Kömlődre.
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Elhangzott, hogy a mostani létszámot
figyelembe véve önálló osztály indítása
várható. A jövőben azonban figyelembe kell venni, hogy egy osztály létszámának alsó határa 14 fő lehet. Ezt az
évfolyamot azonban mindenképpen el
lehet indítani nyolc fővel is.
A szülők számos kérdést vetettek fel
amelyekre korrekt válaszokat is kaptak.
Úgy tűnik, hogy most minden szülő
nagyon elszánt és motivált abban, hogy
Kömlődön újra indulhasson az iskolai
oktatás.
Ez lehet az első lépése annak, hogy a
múlt sok rossz döntésének köszönhetően kialakult - a település egészére nézve kritikus, rossz - állapotot visszafordíthassuk.
A szülői fórum összességét értékelve
megállapítható, hogy nagy jelentőségű
szülői összefogás alakult ki. Ez a kicsiny szülői mag most valóban példát
mutat, követendő példát ad az egész
közösségnek.
Lehet így is akarni valamit. Tisztelet
azoknak a szülőknek, akik nem a könynyebb megoldás, hanem a jobb megoldás irányába akarnak elmozdulni.
Ezúton is kérünk mindenkit, akinek
ismeretségi környezetében van alsó
tagozatos tanító aki vállalna munkát
Kömlődön kérjük szóljon az óvodában,
vagy a polgármesteri hivatalban, vagy
közvetlenül a polgármesternek.
Bogáth István

Nagy lendülettel indult községünkben
a nyugdíjas klub által szervezett
Pilates torna még novemberben. Sajnos az idők folyamán alábbhagyott a
lelkesedés, és most már az a veszély
fenyeget, hogy meg fog szűnni ez a
hasznos mozgásforma, ami az egészséget szolgálja. Kérünk minden mozogni vágyó fiatalt és időst egyaránt,
hogy vegyék igénybe ezt az ingyenes
lehetőséget minden csütörtökön 16-17
óráig a Művelődési házban, mert „egy
kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel” ! Kis idő
után a berozsdásodott csontok,
izületek új életre kelnek!
Held Mártonné sk.

