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A Nyugdíjas klub és a hivatal dolgozói egy tartalmas kiránduláson vettek
részt a fővárosban. Régi álom volt,
hogy az Országházat megtekintsék, ami
most valóra is vált, Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőasszony meghívására. Személyesen nem tudta végig kalauzolni a kirándulócsoportot, mivel munkája külföldre szólította, de a szakszerű
idegenvezetésnek köszönhetően mindent részletesen láthattunk, hallhattunk,
megismerhettük a történetét a Háznak.
Sokan közülünk már jártak itt, és voltak, akik még nem látták a Házat, de
mindenki arcán látszott a megilletődöttség, hogy megtekinthetik mindazt a
csodát, amit Stendl Imre az Országház
tervezője megálmodott. Kényelmes
tempóban jártuk végig a folyosókat,
lépcsőházakat. Volt idő nézegetésre is,
hiszen a „fülesen” keresztül hallhattuk
az idegenvezető hölgy tájékoztatóját
még akkor is, ha kicsit lemaradtunk az
álmélkodás közepette. Volt, aki bevállalta az Arany lépcsőház 102 lépcsőjének
megmászását,
hogy
a
látógatóközpontból eljusson az épület
első szintjére, de volt, aki a csodás famunkával kialakított, eredeti lifttel suhant fel. Megcsodálhattuk a 96 lépcsőből álló díszlépcsőházat, a főkaput,
melyet csak igen kivételes alkalmakkor
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– magasrangú küldöttségek, világi és
egyházi méltóságok látogatása, illetve
négyévente a megválasztott képviselők
bevonulásakor - nyitnak meg. Bár az
Országház építésének feltétele volt,
hogy csak hazai alapanyagokat használhatnak fel, kivételt képezett a díszlépcsőházban a lépcsők melletti 8 márványoszlop, mely egyenként 6 méter
magas és Svédországból hozatták. Eredetileg 12 ilyen oszlop készült, a másik
4 ugyanilyen márványoszlop a londoni
Parlamentet díszíti, és a világon csak
ezen a két helyen látható.
Sok-sok fényképet készíthettünk, hiszen fotózni szabad az épületen belül,
kivéve a Kupolateremben, ahol két
délceg koronaőr áll díszőrséget a kiállított koronaékszerek, a Szent Korona, az
országalma és a királyi jogar mellett (a
koronázási palást a Nemzeti Múzeumban látható). Itt különleges alkalmakkor
kapcsolják csak fel a teljes világítást,
hogy ne sérüljenek a koronázási jelképek. Szintén a kupolacsarnokban láthatóak az ország uralkodóinak szobrai,
központi helyen Árpád vezérrel.
A csoportnak annyiból „szerencséje”
volt, hogy nem ülésezett a Tisztelt Ház,
így azt az üléstermet tekinthettük meg,
ahol a parlamenti munka folyik. Sok
érdekességet mesélt az idegenvezető,
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többek között azt is, hogy
hiába a szárnyaló elektronikus technika a mai világban, mind a mai napig
gyorsírók írják a jegyzőkönyvet, akik ötpercenként váltják egymást,
hiszen elég megterhelő a
szó szerinti szöveget írni.
Láthattuk azt a társalgót
is, melyet egy hatalmas
herendi váza díszít, a
falakon megannyi mesterségnek állítanak emléket
szobrok formájában. A
társalgó szőnyege is egészen kivételes, hiszen sok
-sok millió kézicsomózás
található benne, melyet
kivételes képességű hazai
szövőnők készítettek több mint egy
évig. Érdekesség az is, hogy az aranyozáshoz az épületben 40 kilónyi aranyat
használtak fel aranyfüst formájában.
Élményekkel, csodás látványokkal gazdagodva jutottunk az épület alagsorába,
ahol áttekinthettük a ház építésének,
történelmének időrendjét.
Steindl Imre az általa tervezett, 268 m
hosszú, 123 m széles, 96 m magas,
17 745 négyzetméter nagyságú monumentális épület átadását a sors kegyetlen fintora miatt már nem élhette meg,
hiszen az avatás előtt 5 héttel 63 éves
korában elhunyt. Maradandó alkotását mely helyt ad a magyar törvényhozásnak évszázadok óta - azóta is csodálják, és a világ minden részéről özönlenek a látogatók.
A kirándulás kényelmes sétával a Várban folytatódott, megtekintve a Sándor
Palotát, a Kalmelita kolostort, mely
helytad a miniszterelnöki rezidenciának. Sokan nemcsak kívülről, de belülről is megcsodálták a Mátyás templomot és gyönyörködtek az eléjük táruló
meseszép kilátásban a Halászbástyáról.
Emlékezetes, szép kirándulás volt.
Varga Katalin
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Csoportunk is részt vett a 2019. május
11-én Vértesszőlősön megrendezett "II.
Tavasz-Kupa" minősítő versenyen,
ahonnan szép eredményekkel tértünk
haza. Tagjaink 5 és 13 éves kor közötti
lányok, így óvodás, cadet és junior
korosztályban is versenyeztünk. A verseny napja izgatott készülődéssel kezdődött. A szülők segítségével a gyerekek frizurája, sminkje gyorsan elkészült, így maradt még idő a versenyterület bejárására. Először felvonultak,
felsorakoztak a csapatok, ezt követően
elhangzott a Himnusz, majd egy rövid
megnyitó után kezdetét is vette a verseny. A nap folyamán számos produkciót láthattunk. Úgy gondolom, hogy
előadásaink kellően sokszínűek voltak,
hiszen katonai indulóra és modern zenére is készültünk különböző koreográfiákkal, mazsorett bottal és pomponnal, három korosztályban. Csoportos, egyéni és páros versenyen is megmérettettük magunkat. Örömmel vettük
tudomásul, hogy a zsűri pontozása számunkra kedvező volt, csoportunk jól
teljesített. A fegyelmezett, összeszedett

műsorszámoknak
köszönhetően jó
helyezéseket
értünk
el.
Mindezek új
lendületet
adnak a további gyakorláshoz, ami valljuk
be
őszintén
nem is olyan
nehéz, ha egy
ilyen jó csapatban történik. Összecsiszolódott társaságról van ugyanis szó,
hiszen a nyáron már a negyedik születésnapunkat töltjük, több csoport
tangunk már négy éve aktívan mazsorettezik, barátságok szövődtek. Ezen a
versenyen is volt idő a közösségépítésre, a gyerekek össztáncon is részt vettek és a közös fényképekhez is pózoltunk. A nap folyamán együtt néztük a
többi csoport műsorszámait, de szívesen forgattuk a
botot a versenyt
körülvevő zöldterületen.
Összességében
egy sikeres napot tudhatunk
magunk mögött,
de nem állunk
meg, teljes erőbedobással készülünk a következő szereplésekre.
Az elmúlt hétvégén Vértesszőlősön meg-
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rendezésre került mazsorett versenyen
ismét maximális teljesítményt nyújtottak a kömlődi cadet, junior és óvodás
korosztályú fiataljaink.
A gyönyörű sikert mi sem bizonyítja
jobban, mint az alábbi eredmények:
Cadet korosztály1 bot menet egyhelyben: arany minősítés
Cadet korosztály mini formáció :
ezüst minősítés
Junior korosztály mini formáció:
bronz minősítés
Óvodás korosztály duó-trió:
arany minősítés
Óvodás korosztály duó-trió:
arany minősítés
Cadet korosztály szóló: Árvai Maja
ezüst minősítés
Junios korosztály szóló: Molnár Eszter
bronz minősítés
Junior korosztály duó-trió:
Banai Zsófia-Madari Kornélia
ezüst minősítés
Madari Éva
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Hogy mi vezetett el idáig? Akik nyomon követik a kömlődi iskola sorsát
tudják. Akik érintettek még inkább.
Bármennyire is elemeznénk ezt a tényt,
sajnos nem vinne előbbre és nem változtatna azon, hogy 2019. szeptemberében sem fog elindulni az iskola, nem
tölti meg élettel 8 elsős az épület falait.
Fájdalmasan élte meg a település az
elmúlt évet, amikor kiderült, hogy be
kell zárni az iskolát, de bizakodott mindenki, mivel az óvodában még akkor
vidáman játszott az „utánpótlás”, hogy
a szülők a beiratkozásnál a kömlődi
iskolát választják, és ezzel ismét elindulhat az oktatás a településen.
Sajnos itt, a beiratkozásnál kezdődik
egy végelláthatatlan szappanoperának
tűnő történet. A szülők, akik gyermekeiknek csak a jót szeretnék természetesen, úgy döntöttek, hogy nem teszik ki
annak a kicsi 6-7 éves csemetéiket,
hogy naponta ingázni
kényszerüljenek, sőt önmagukat sem, mert felelős
szülőként, féltve gyermekeiket, nem engedik el
Környére a hatalmas forgalomban
közlekedve
őket, hogy iskolába járhassanak. Sajnos nem
csak a Környére járók
vannak kitéve annak, hogy
idejekorán szembesüljenek a napi rutinnal, hogy
ingázniuk kell nap, mint
nap ha esik, ha fúj, ha
havazik, hogy megkaphassák azt az
oktatást, amit elvileg itt helyben is
megkaphattak volna 6 évesen. Természetesen az is elfogadható szülői indok,
hogy annak reményében járatja más
településre a gyermekét, hogy egy nagyobb iskolában több, minőségileg
jobb oktatásban részesül majd. Ahhoz
sem kell azért pszichológusnak lenni,
pedig ezt éppen a pszichológusok is
megerősítik, hogy egy családias, 8 fős
osztályban, ott ahol nincs még 250
gyerek egy elsős körül, sokkal könynyebb a beilleszkedés, a tanulás játékos
formában, hiszen itt csak erre a 8 gyerekre figyel a pedagógus, és nem 2030 fős osztályban kényszerül oktatni
őket. Mennyivel többet tud foglalkozni
egy-egy gyerekkel egy kis létszámú
osztályban, ami rendkívül fontos egy
éppen az óvodás korból kilépő emberpalántának, amikor még minden
„ijesztő” , ismeretlen a kezdetekben.
Nos, a településen úgy tűnt, hogy ezt

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

értik, érzik a leendő elsős lurkók szülei,
de aztán szembesülni kellett azzal a
harccal többüknek, hogy ez nem is
olyan egyszerű. Mint derült égből a
villámcsapás a 8 gyerekből összeállt
„osztály” egyik szülője – minden joga
megvan hozzá – mégis úgy döntött,
hogy nem Kömlődre, hanem Kocsra
viszi az elsős gyermekét. Innentől borult minden; megijedve a bizonytalantól még egy szülő állt el eredeti elhatározásától, így már csak 6 család harcolt
akkor a szinte lehetetlenért. Hiába volt
a lelkesedés, hogy talán-talán majd
valaki mégis Kömlőd mellett dönt, és
elindulhat az első osztállyal ismét az
iskola. Ez a remény egyre inkább szertefoszlott, „büntetve” ezzel mindazon
gyerekeket – és a szüleiket - , akik nem
szerették volna kivinni a faluból a
gyermekeiket, nem szerették volna
kitenni a napi ingázásnak őket, akik

nem tudják, vagy csak iszonyatos családi szervezéssel, megoldani a gyerekek szállítását Környére, hiszen oda
képtelenség egy 6 évest egyedül elengedni a hatalmas forgalom miatt.
Kömlődön 8 fővel indulhat(na) el az
iskola, de ez egy évre ismét csak álom
marad. A bizonytalanság miatt a többség Dadra szerette volna a fentiek ismeretében beíratni a gyermekét, de
Dadon a beíratott 31 gyerekből csak 21
fővel indul az első osztály. A kömlődi
gyerekek közül mindössze két fő mehet
oda, a többinek Környére kell járnia,
ahova a szállítás elvileg csak busszal
megoldható.
Azt is tudni kell, hogy a szülők egyike
sem akarta Kocsra beíratni a gyermekét.
Teljesen valószínű, hogy a szülők nem
tudják felvállalni, hogy ezért esetleg a
munkájukat feladják, és naponta szállítsák reggel és haza a gyerekeket. Tudvalévő, hogy Környén iskolaotthonos
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az első és a második osztály, tehát fél 4
-ig kötelezően ott kell maradniuk a
gyerekeknek, mivel délután is vannak
órák, így télen már az estébe nyúlóan
kell autóbuszra szállniuk, és utazni
haza az otthonaikba 6 évesen.
Mint ahogy fentebb is olvasható, mindenkinek szuverén joga oda járatni a
gyermekét, ahova akarja, hiszen az
igazán főszereplő, a leendő kisdiák 6
évesen még nem tud beleszólni, nem
tudja eldönteni, hogy neki majd mi lesz
jó, pedig egy pillanatra sem szabad
elfelejteni, hogy róla van szó... A döntés a szülő felelőssége, és nem elég
csak azt szem előtt tartania, hogy milyen oktatást kap, milyenek a körülmények a leendő iskolában, hanem az is
igen fontos, ha nem a legfontosabb,
hogy a gyereket mentálisan, fizikálisan
milyen terhelésnek teszi ki. Ebben az
esetben a dominót egy ember meglökte, és innen borult az
egész, mert olyan élethelyzeteket
„kényszerített” ez az
egy döntés 7 másik
családra és gyerekeikre,
amit nem szerettek volna. Ez a 7 család átlátta,
megérezte azt, hogy a
gyermekének a legjobb
egy kis létszámú, barátságos, családias környezet, ahol csak a 8
gyerekkel foglalkozhatott volna a tanító néni,
ahol szinte játék lett volna a tanulás,
ahol nem kellett volna naponta órákat
eltölteni az utazással, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott elsősként indultak volna el a tudomány világába.
Ebben a történetben megvan mindenkinek a maga verziója, a maga indoka. A
tény az, hogy egy döntés pálcát tört
másik 7 család, gyerek felett, arról nem
is beszélve, hogy az iskola beindulása
vonzóbbá tette volna Kömlődöt az ide
„betelepülni” szándékozók számára.
Viszont úgy, hogy egy településen ez a
fontos intézmény, az iskola hiányzik,
megkérdőjelezi a fiatal párok esetleges
terveit, hogy Kömlődön találják meg az
otthonukat, itt rakjanak fészket. Bármennyire is csűrjük, csavarjuk a történetet a tény az tény marad, Kömlődön
még (remélhetőleg csak egy évig) csipkerózsika álmát alussza az iskola.
Varga Katalin
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Határidőre benyújtottuk pályázatunkat
a Jókai Mór utca felújítására.
A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton maximálisan 15 millió forintra
lehet pályázni. Ehhez 2,6 MFt-ot kell
önerőként biztosítani, melyet a képviselő-testület felvállalt és így teljessé
lett a benyújtott pályázat. Ez a pénz
nem kevés, de sajnos nem is olyan
sok, hogy nagyszabású felújításban
gondolkodhassunk. Mindenesetre évek
óta sikerül a felújításokhoz a jelentős
mértékű önerőt hozzátenni és így kis
lépésekben, de haladunk útjaink felújításával.
A Magyar Falu Program keretében
kívánjuk megpályázni a Határ utca
felújítását. Itt a maximálisan igénybe
vehető támogatás 30.000.000 forint,
ezt igyekszünk elnyerni és felhasználni
a régen várt útépítésre. A pályázat előkészítése folyamatban van, hogy amint
kiírják, azonnal be tudjuk nyújtani
majd.
Bogáth István
Kömlődön az Európa parlamenti választásokon az alábbi eredmények születtek.
A névjegyzékben szereplők száma: 857
A megjelent szavazók száma:
313
Érvénytelen szavazatok száma:
5
Érvényes szavazatok száma:
308
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