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Iskolába megy a gyerek
Közeledik a hatévesek számára az iskolai
beíratások dátuma, ezért is érthetetlen,
hogy alig páran voltak kíváncsiak Farkasné
Bíró Mónika óvodai előadására.

Felfüggesztették a zártkerti regisztrációkat
Értesítjük a lakosságot, hogy a kormány március 14-ei hatállyal felfüggesztette a földhivatalok részéről a zártkertnek minősülő ingatlanok regisztrációs kötelezettségét. Ez azt
jelenti, hogy további tájékoztatásig a földhivataloknál a zártkert-tulajdonosok a földhasználati nyilvántartással kapcsolatban sem személyesen, sem postai úton ne kezdeményezzenek ügyintézést!

Új szolgáltatás!
Új szolgáltatást indít ez évtől a KÖMLŐDI HÍRHOZÓ szerkesztősége. A település lakóinak pár
soros, esetleg kis képpel hangsúlyozott (nem kereskedelmi!) hirdetéseit ingyenesen jelenítjük meg
az újság oldalain. A lap készítői fenntartják a jogot arra, hogy a meglévő szabad hely függvényében szerkesszék, alakítsák (a tartalmat nem módosítva) a beérkezett anyagokat!
A megjeleníteni kívánt hirdetéseket (képeket) a következő e-mail címre várjuk:
salamongy@t-email.hu
KÖMLŐDI HÍRHOZÓ • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Kömlőd Község Önkormányzata,
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. • Felelős kiadó: Kiss Ferenc polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X

A járási Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ vezetője Kiss Ferenc polgármester
felkérésére érkezett a községbe, hogy tájékoztassa a szülőket a törvényi előírásokról,
az új rendszer működéséről.
Mint elhangzott, a kömlődi iskolát ez évtől
átvette az állam, így a tartalmi munkát a
járási központ felügyeli, ugyanakkor a
környei iskolatársulás okán a pedagógusok
bérét a tatabányai járási intézményfenntartó központ biztosítja. Májusig kell arról
dönteni, hogy az oroszlányi tankerülethez
kerüljön-e, hiszen minden településen működtetni kell az alsó tagozatos oktatást, ha
legalább azt nyolc szülő kéri – fogalmazott
a szakember, aki azt is elmondta, hogy a
kömlődi gyerekeket Kocsra, Környére,
Dadra, Bokodra, Tatára és Tatabányára íratják a szülők, pedig az óvoda és az iskola a
település összetartó képességének fontos
színtere. Azokban a Bakonyaljai kis falvakban, ahol kiürültek ezek az intézmények,
szétesett a helyi közösség is, s azok a gyere-

kek, akik már most elveszítik kötődésüket
lakóhelyükhöz, felnőttként is könnyebben
hagyják azt el – figyelmeztetett a szakember.
Dorogi Attiláné, a helyi iskola vezetője azt
hangsúlyozta, hogy igazi családias hangulatban folyik az oktatás-nevelés Kömlődön,
ahol jelenleg 18 alsós kisdiákkal foglalkoznak. Az intézményt bármikor felkereshetik
a szülők, hozzátartozók, s bár az összevont tanulócsoportos foglalkozásoknak
vannak hátrányai, de legalább ennyi előnyt
jelent a nagyobb önállóságot kívánó tanulmányi munka, illetve a kis létszám közösségerősítő szerepe.
- Szinte mindent biztosítani tudunk a helyi
gyerekeknek, amit a környék nagyobb iskolái. Jól felszereltek a tantermek, logopédus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik a
diákokkal, lehetőség van az informatika és
a német nyelv tanulására, s akkor még nem
beszéltünk a bensőséges, családias légkörről, ami hiányzik a nagy létszámú iskolákban – hangzott el.
Egy pedagógus gondolatai az összevont tanulócsoportos iskoláról:
Sokat töröm a fejem azon, mi viszi rá a
szülőket arra, hogy az összevont tanulócsoporttal működő alsó tagozatos kisiskolát felcseréljék a városi iskolával még olyan
áron is, hogy gyermeküket hajnalban keltve kell utaztatni, ezzel órákat elvéve a pihenéséből. Mivel pályám több, mint felét nagy
iskolában töltöttem, a többit falusi összevontban, talán nem veszi senki nagyképűségnek tőlem, ha elmondom tapasztalataimat.
Azért mondom el, mert reményeim szerint
nemsokára ismét kinyithat sok-sok még
meglévő, jó állapotú kisiskola, vagy tanyasi iskola. Ehhez azonban a kormányzati
szándék kevés. Amíg vannak olyan polgármesterek, aki a saját településük iskolájába
nem íratják be a gyereküket, hanem a
szomszéd falu iskoláját választják, addig a
többi szülő is ezt teszi. Ilyenformán a község a saját iskoláját teszi tönkre, záratja be,
holott az már száz éve a települést szolgál-

ta. Szoktam a szülőktől kérdezni, miért
vannak ellenérzéseik az összevont oktatással szemben. Azt mondják, hogy azért,
mert a nagyközségi vagy városi osztályban egyszerre csak egy osztályt tanít a tanító. Így több idő jut a tananyagra.
Való igaz, hogy az összevont iskola osztályában egyszerre zajlik mondjuk egy elsős
rajz óra a harmadikos nyelvtannal. Vagy
egy másodikos olvasásóra egy negyedikes
matekkal. A csendben és a hangosan végzett feladatok váltják egymást.
Szakmai szemmel számomra nincs különbség a differenciált munkával megtervezett városi óravezetés és az előbb elmondott
kisiskolai óravezetés között. Mindegyik
differenciált munka, csak más miatt differenciált. Városon a gyermekek képességei
alapján megállapított csoportok adják a
differenciálás alapját, az összevontban a
kétféle tananyag is. Mindegyikhez nagy és
lelkiismeretes felkészülés kell. A városi olvasásórán is csoportok dolgoznak önállóan, csendben, míg mások hangosan kibeszélnek egy témát a tanárral, vagy
hangosan értékelik az önállóan elvégzett
feladatokat. Az összevontban csak annyival
másabb a helyzet, hogy egy órára két tananyag jut, de ugyanolyan jól kivitelezhető.
Semmiben nem szenvednek hiányt. Sőt!
Szeretetből biztosan többet kapnak!
Örülnék, hogy az összevont oktatás alatt a
gyermekem korán megtanulná, mit jelent
az önálló munka, az alkalmazkodás a másik tanulócsoporthoz, más korcsoporthoz.
Annak is örülnék, hogy a kultúrházban
Anyák napján összegyűlnének a falu fiataljai, idősebbjei, hogy megnézzék az óvodások és iskolások közös ünnepségét.
Mert az évnyitó, az Anyák napja, a farsangi bál, a karácsonyi ünnepség, a nemzeti
ünnepek, megemlékezések még azokat a
néniket, bácsikat is összegyűjtik, akik különben nem mozdulnának ki otthonukból.
De azért még felöltöznek és elbicegnek,
hogy a gyerekeket megnézzék, bármilyen
programon. Ez mozgósítóbb tud lenni bárminél.
Farnady Lászlóné
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Nem emelkednek számottevően a térítési díjak
Talán a címben szereplő tény volt az egyetlen jó hír, ami elhangzott a képviselő-testület március eleji ülésén, ahol a gyermek- és
szociális étkeztetéssel kapcsolatos témák
szerepeltek napirenden.
Mint arról a költségvetés kapcsán beszámoltunk, a községi kassza kiadási oldalát
az étkeztetés uralja, amire 21 milliót kellene költenie az önkormányzatnak. Ez a hatalmas összeg abból a törvényi kötelezettségből adódik, amely szerint a közigazgatási határon belül működő oktatásinevelési intézmények étkeztetése az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata,
tehát az egyébként állami fenntartású, sérült fiatalokat ellátó intézmény étkeztetését
is a költségvetésből kellene állni. Ez azonban szembeállítva az állami támogatás
mintegy 14 milliójával olyan nagy összeg,
aminek finanszírozását és átvételét lehetetlen feladatként értékelte Kiss Ferenc polgár-

mester.
Most azonban a törvény hatályánál fogva
mégis szavazniuk kellett a képviselőknek
arról, hogy aláírják-e a megállapodást a
megyei intézményfenntartó központtal az
étkeztetés átvételéről, s mindezt úgy kellett
megtenniük, hogy szinte semmi konkrétum nem állt rendelkezésükre sem a pótfinanszírozásról, sem a szolgáltatás rezsiköltségeiről, sem a személyzet bérének
fedezetéről.
A helyzet abszurditását jelzi, hogy míg az
önkormányzatnak kell állnia a reggelik,
ebédek és uzsonnák számláit, addig az állami intézmény fizeti a tízóraikat és a vacsorákat. De, hogy még kacifántosabb legyen a
helyzet, más szolgáltatóval van kapcsolatban az intézményfenntartó, és mással az
önkormányzat. A jelen helyzet alapján
olyan is elképzelhető, hogy jön az egyik
szolgáltató a tízóraival, majd összepakol, s

Több százezres adomány
Több százezer forint értékű adomány érkezett Kömlődre a felekezetektől független Éjféli Kiáltás Misszió segítségének köszönhetően.
A százhárom hollandiai eredetű széket, 96 asztalt, táblákat és
szekrényeket Kiss Ferenc polgármester kapcsolati tőkéjének köszönhetően ajándékozták a községi intézményeknek. Mint azt
a falu vezetője elmondta, olyan modern, jó állapotú bútorok
érkeztek több méretben, amiket az iskolások és óvodások is
használni tudnak. Az adományt Hartmann József kecskédi
vállalkozónak köszönhetően önköltségi áron szállították le a
fővárosból, majd a település önkéntesei megkezdték a felszerelés szétosztását az intézményeknek.

jön a másik az ebéddel.
Ugyanígy rendezetlen a konyha esetleges
bérleti díjának, rezsiköltségének, a tisztítószereknek, s nem utolsó sorban a személyzet bérének fedezete.
Ezért is mondta a mintegy órás vitát követően Bogáth István képviselő: jól tudom,
hogy képviselőként a törvények betartására és betartatására esküdtem, de ezzel a jogszabállyal nem lehet egyetérteni, s éppen
azért, hogy felhívjam e visszásságokra a figyelmet, nem is szavazom meg!
Bár végül az előterjesztést név szerinti szavazással elfogadta a testület, szinte mindenki úgy kezdte: elfogadom, DE …….
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Ünnepeltek

Az egyetlen jó hír - mint már említettük -,
minimális mértékben emelkedik csak a
gyermek- és szociális étkeztetés térítési díja
Kömlődön.

Meglepetés az
édesanyáknak
Bár a tavalyi Anyák napi rendezvény is nem
várt sikerrel zárult, az idén még színvonalasabb műsorral, több meglepetéssel invitálják
május első vasárnapján a kultúrotthonba az
édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat – hangzott el a Kömlődért Baráti Társaság legutóbbi ülésén. Arról is döntés született, hogy személyesen keresik fel az esemény
előtti napokban és invitálják a rendezvényre
a község közel négyszáz asszonyát.
Az ülésen a barátok már összeállították a
versekből és dalokból, jelenetekből álló programot, a következő hetekben a betanulás, a
próbák alatt alakul ki a végleges műsorrend.
- Célunk az édesanyák illő köszöntése mellett
a közösségi élet felpezsdítése, mert meggyőződésem, hogy a sokakat megmozgató, igényes rendezvényekkel megszólíthatók az emberek, ugyanakkor a civilek aktivitása nélkül
ellaposodik, kiüresedik a falu – jelentette ki
Madari Ferenc, a Baráti Társaság elnöke.

MINDEN, AMI A
KÖZSÉGGEL
KAPCSOLATOS,
MINDEN, AMI
ÉRDEKLI ÖNT!

www.komlod.hu

Bár már számtalan előjele volt 14-én, csütörtökön az ítéletidőnek, s a nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezéseket szinte
minden településen meghiúsította a havazás és szélvihar, a Gézengúz oviban még megrendezték március 15-i ünnepségüket.
A Csicserisek lóháton, karddal a kezükben érkeztek a Napsugár
csoportba, akik hangos csatába hívó dobolással várták őket. Igazi
csatahangulat alakult ki, majd meghallgatták közösen a himnuszt, és megismerték a gyerekek, hogy miért is harcoltak szabadságharcos elődeink. Elszavalták a Nemzeti dal néhány versszakát, de nem maradtak ki a lovas és katonás versek, énekek
sem. Az ünnepség végén katonaindulókra meneteltek az apróságok.
Természetesen az eseményt hosszú készülődés előzte meg, amikor is közösen készítették a dobokat, nemzeti színű virágokat
ragasztottak, lovas, katonás képeket színeztek, melyeket kivágva
és nagy kartonra ragasztva igazi csatajelenetet alkottak. A Csicseri csoportban ezalatt nemzeti színű sütit sütöttek, amiket az ünnepség után közösen fogyasztottak el.
-MTB-

KÖSZÖNET!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazon segítőknek, akik Kömlődön a katasztrófahelyzetben helytálltak, és szabadidejüket nem sajnálva hősiesen részt vettek
a vészhelyzet elhárításában. Úgy gondolom, megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsem őket, egyben kifejezzem nagyrabecsülésemet.
– Akik a mentésben részt vettek:
Csóti István Csaba vállalkozó
Wittmann Csaba vállalkozó (Kecskéd)
Wittmann Antal vállalkozó (Kecskéd)
Gombos István vállalkozó (Dad)
Madari Ferenc alpolgármester
Bognár Lajos Polgárőr Egyesület Elnöke
Schvarcz Balázs Agráripari Rt. elnöke
Csóra György vállalkozó (Oroszlány)
- Akik a Kömlődön rekedtek ellátásáról gondoskodtak:
Schvarczné Stieber Rita jegyző

Senkár Zsuzsanna adóügyi előadó
Kiss Ferencné
Ferenczné Földes Zsuzsanna, a Diákotthon vezetője
Kissné Zobor Zsuzsanna, a Lakóotthon vezetője
Kiss József a Hegyháti Lakóotthon dolgozója
– Akik a rendfenntartásban és a forgalomirányításban
részt vettek:
Csaba Imre polgárőr
Csóti Csaba polgárőr
Lengyel József polgárőr
Marencsák László polgárőr
Paksi Balázs polgárőr
Simon Miklós polgárőr
Zeke Kálmán polgárőr
Bízom abban, hogy a jövőben előforduló hasonló helyzetben nemcsak a felsorolt polgárokra, hanem mások segítségére is számíthatunk.
Kiss Ferenc polgármester
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