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Gyermekhét
az óvodában
Alaposan megtréfálta a szeszélyes időjárás a Gézengúz óvoda
lakóit, hiszen a gyermekhét
programjaira június első hetében nem egészen úgy került
sor, ahogyan azt előre eltervezték. Ennek ellenére tartalmas,
hasznos napokat tudhatnak maguk mögött.
Hétfőn a légvárazás helyett
fordított napot tartottak, azaz
a két csoport csoportszobát,
óvónéniket és dadusnéniket
cserélt, az óvónénik voltak a
naposok majd a játékos foglalkozás is a csereóvónénikkel
történt.
Kedden a megunhatatlan arcfestéssel varázsolták egy kicsit
mássá a napot. Tigrisek, pillangók, Hello Kitty, Tini nindzsa teknőcök, voltak a sláger
minták. Arcfestés közben pe-

dig saját kezűleg dagasztottákgyúrták a pizzát, amit jóízűen
még melegében el is fogyasztottak.
Szerdán a kecskédi és dadi nevelőtestület tagjaival Vértesbogláron, a Vérteslovas táborban töltöttek el néhány feledhetetlen órát, amikor is a felnőttek éppúgy játszottak, lovagoltak, falramásztak, mint a
gyerekek.
Csütörtökön a veresegyházi
medvefarm volt az úti cél. A
hosszú és fárasztó utat feledtette a mackók-medvék szórakoztató játéka, rosszcsontoskodása. Sajnos az eső ezt a
kirándulást is tönkretette és a
tervezettnél hamarabb kellett
hazaindulni.
Végül pénteken a Kincsesláda
bábszínház látogatott a gézengúzokhoz: A Róka és a gólya
illetve a Kiskakas gyémántfélkrajcárja című mese bújt ki
a kincsesládából.
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Kirándulás

2013. JÚLIUS

Június elején a Velencei-tóhoz utaztunk a Perczel Mór Általános Iskolából a diákok, tanárok és néhány szülő. Nagy
izgalommal készültünk, mert nekünk 4. osztályosoknak
ez volt az utolsó kirándulásunk ezzel a közösséggel.
Kenuzással indult a napunk. Ez a sport próbára tette erőnket és ügyességünket. Először pörögtünk, partnak, egymásnak ütköztünk vagy a nádba fúródott a kenu, de a
végén Gábor bácsiékat – a túra vezetőt - is lehagytuk. A
hosszú vízitúra során hattyút, tőkésrécét, nádirigót, siklót és halakat láttunk.
Következő programunkon Gárdonyi Géza szülőházát tekintettük meg, ahol sok érdekeset megtudtunk az íróról,
majd Pákozdon megkoszorúztuk a szabadságharc emlékművét. Egy terepasztalon a pákozdi csatát mutatták be,
közben indulókat hallgattunk.
Az I. világháborútól napjainkig megismerhettük a katonák egyenruháit, fegyvereit, szokásait.
Rohangáltunk a lövészárokban és felpróbáltuk a sisakokat. Nagyszerű túravezetőnk Szabolcs bácsi vezetésével
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Kedvünket a
szemerkélő eső sem vette el; felmásztunk a kilátóra; megpróbáltuk elgörgetni a hatalmas sziklát. Miután meghallgattunk egy érdekes mesét a kövekről, a kalandparkban
játszottunk. Befejezésül az elmaradhatatlan McDonald’sban ettünk.
Az árvíz miatt a sofőr bácsinak sietnie kellett, ezért a finomságokat gyorsan elfogyasztottuk.
Köszönjük ezt a klassz kirándulást!
4. osztály
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Trianonra emlékeztek

A délután fél 5-ös harangszó elnémulása után kezdődött a Trianoni Emlékműnél a Kömlődi Hagyományápolók
és Értékteremtők Közösségének megemlékezése a 93 esztendővel ezelőtti
eseményekre a nemzeti összetartozás
napján.
Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk – Szemeti
Ferenc református tiszteletes Pál Apostolnak a Korinthusbeliekhez írt második levelének idézetével nyitotta a megemlékezést, majd így fogalmazott: a
trianoni békediktátum Isten mérlegén
is történelmi igazságtalanság, mely az
országunk kétharmadát elszakította, a
nemzet határait nem tartotta tiszteletben… Lehet, hogy átmenetileg elveszett

az ügyünk, gonosz ellenségeink triumfálnak, lehet, hogy halálra ítélt a
történetelem hamis ítélőszéke egy országot, egy népet, egy nemzetet, de az
utolsó szó Istené még akkor is, ha hallgat…
Magyarország nem volt, hanem lesz!
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban,
hiszek Magyarország feltámadásában!
Így legyen! Ámen. – zárta gondolatait a
tiszteletes, majd a Kerényi Béla Református Foglalkoztatóház két kárpátaljai diakónusa Andróczky Lászlóné
„Adósunk Európa” című versével folytatta a megemlékezést. Pinte Mária és
Balogh Szilvia előadásában még megrázóbb volt hallani a sorokat: Trianont

sínyli hat ország magyarja, köztük
sem sok akad, aki így akarja. Fel is sorolhatom: a szép Kárpátalja lakossága
magát ősmagyarnak vallja. Ott nyílt
meg számunkra a Kárpát-medence,
ontotta a magyart az áldott Verecke.
Ezeréves múltat biztosított nekünk, s
mi erre a múltra mindég büszkék leszünk! De megjelent Trianon és sorsokkal játszva, csodás országunk darabokra vágta…
A fájdalmas múltidézés és a Himnusz
közös eléneklése után elsőként a két
nagydobronyi önkéntes és a szintén diakónus erdélyi Kalányos Aranka helyezte el az emlékműnél a kegyelet virágait, majd a jelenlévők hajtottak
fejet.

VÉRADÁS!

2013. július 15-én, hétfőn véradás lesz Kömlődön a Művelődési házban 15-17 óráig.
Várunk minden 18 és 65 év közötti egészséges felnőttet, aki szeretne beteg embertársain segíteni. A nyári
időszakban megnő a közúti balesetek száma, a sérülteknek gyakran van szükségük vérre! Kérjük hozza
magával személyi igazolványát, lakcím - és TAJ kártyáját!"
Adj vért, és ments meg három életet!"

Kovács Mihályné véradásszervező
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Elballagtak az apróságok

Szülők, nagyszülők, rokonok, barátok
gyülekeztek az óvoda udvarán, ahol 12
gyermek utolsó alkalommal járta végig az intézmény termeit, hiszen ők
szeptembertől immár az iskolapadban
kezdik meg a felkészülést a „nagybetűs” életre.
A jelenlévőket, akik között ott volt Kiss
Ferenc polgármester mellett a képviselő-testület több tagja, valamint a társintézmények képviselői is, Senkár
Béláné óvodavezető köszöntötte, aki

felidézte az év legnevezetesebb eseményeit. Köztük az őszi névadó ünnepséget, amikor felvették a Gézengúz nevet,
az egészséghét rendezvényeit, az állatok világnapjának megünneplését, a
tök jó bulit, a mikulás ünnepséget, a
farsangi forgatagot, a kiszebáb elégetését, a föld napjáról való megemlékezést, és még sorolhatnánk a tartalmasabbnál tartalmasabb programokat.
Ezt követően a nagycsoportosok búcsúztak el nevelőiktől és társaiktól –

Évet zártak

Tizennyolc kisdiák zárta a tanévet a Perczel Mór iskolában,
ahol Kis Béláné pedagógus köszöntötte a gyerekeket, szülőket, rokonokat, vendégeket, köztük Kiss Ferenc polgármestert, Madari Ferenc alpolgármestert, Trézlné Staudinger
Csillát, a környei anyaiskola igazgatóját, s a képviselő-testület tagjait.
A szakember egy filozófusi idézettel indította ünnepi gondolatait: Az élményekkel járó benyomások lassanként eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el gyümölcseik.
Nem emlékezünk már összes gyermekkori élményünkre,
amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban
írni és olvasni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna át,
és ha eredményük képességek formájában nem maradt volna meg.
Dorogi Attiláné tagintézmény-vezető évértékelő beszédében
kiemelte: minden tanuló eredményesen zárta az évet, a kis
elsősök pedig valamennyien „jól megfelelt” minősítést kap-

bizony nem egyszer megilletődve, elpityeredve. Az ünnepségen valamennyien
emléklapot és ballagó babát kaptak, s
természetesen nem maradhatott el a
ballagó tarisznya sem, amit vállra véve
a levegőbe engedték azokat a lufikat,
melyek vágyaikat, kívánságaikat volt
hivatott közvetíteni az égiek felé.
A jelenlévők pedig a Gézengúz című
újság 2. számából megtudhatták, mi
minden történt az intézményben a
2012-2013-as nevelési évben.

tak, ami azt is jelenti, hogy kiváló olvasási, számolási és
írási készségeik megszerzése mellett magatartásukkal, valamint szorgalmukkal is elégedett volt tanítójuk.
Mint minden oktatási intézmény, a kömlődi is állami irányítás alá került 2013. január 1-től, s ez sok változást hozott: át kellett dolgozni a szervezeti és működési szabályzatot, módosítani kellett az alapító okiratot, a pedagógiai
programot, a helyi tantervet és a házirendet – hogy csak
párat említsünk az adminisztrációs dömping sorából.
Ugyanakkor a családias légkörben összetartó közösséggé
kovácsolódott a kis csapat, s ez is segítette azt, hogy most
sikeres, eredményekben gazdag évet zárhatnak.
Kiss Ferenc polgármestertől megtudtuk azt is, hogy az óvoda 12 ballagója közül kilencen ebben az iskolában kezdik
meg szeptemberben első osztályos tanulmányaikat, ami áttörést jelent az elmúlt évek diákelvándorlását követően.
- Azt gondolom, hogy az iskola tartalmas, gazdag programjai, az itt dolgozók áldozatos munkája bebizonyította,
hogy összevont csoportokban is lehet eredményes munkát
végezni, s talán ez inspirálta a szülőket, hogy a helyi intézménybe írassák gyermekeiket. Ezzel talán megáll az a káros
folyamat, amikor több diák tanult a környező települések
iskoláiban, mint a kömlődiben, ami néha már a működést
is veszélyeztette – mondta a községvezető.
A tanévzáró kedves epizódjaként búcsúztak el a kollégák és
a diákok Kis Bélánétól, aki nyugdíjba vonul. De más személyi változások is lesznek a Perczelben: Borbély Józsefné a
környei anyaiskolában folytatja munkáját, két rutinos, tapasztalt pedagógus, Dorogi Attiláné és Presser Ferencné vezeti az jövőben a két összevont csoportot, míg Szakálné
Gaál Monika személyében új tagintézmény-vezetője lesz az
iskolának.
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Fejlődik a község
Sikeres pályázatokról, települési fejlesztésekről szóló beszámolóval
vette kezdetét a kömlődi képviselő-testület legutóbbi ülése, melyen
Kiss Ferenc polgármester ismertette a projekteket.
1,3 millió forintból újul meg a község rendezvénytere. Már javában folynak a földmunkák, majd mindezeket követi a füvesítés,
hogy az augusztus 3-i Falunapra minden készen várja a szórakozni vágyókat. A beruházás saját erőből valósul meg, míg a községháza rekonstrukciójára megérkezett a támogatói határozat. A
mintegy húszmilliós beruházás keretében az önkormányzati objektumot szinte teljesen átépítik, amihez 16 millió forintra pályáztak sikeresen.
Egy másik önkormányzati pályázat is sikeresen vette az első szűrőt két darab, összesen 132 négyzetméteres rendezvénysátor megvásárlására, illetve a Kömlődért Közhasznú Egyesület sörpadok
beszerzésére adott be pályamunkát.
A kömlődiek kényelmét, ügyintézését, bevásárlását és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutását segíti az – mondta Kiss
Ferenc, hogy Kecskéd határában, a híd és a környei út között, a
homokbánya bejáratánál ki lett alakítva egy autóbusz megállóhely. Ezzel a megoldással sikerült megkönnyíteni a kömlődiek átszállását a járási központ, Oroszlány felé és a visszamenő járatokra.
A településvezető beszámolt egy régóta húzódó, a helyiek komfortérzetét alapvetően befolyásoló probléma megoldási lehetőségéről is, amit a testület két tartózkodás mellett támogatott. Ennek
keretében 3 millió forintos kamatmentes kölcsönt vennének fel a
megyei önkormányzattól. Az összeget a legkritikusabb utcarészek
kátyútlanítására használnák fel, s két év alatt törlesztenék vissza.
Az ülésen elhangzott az is, hogy öt főnek a nyári időszakra diákmunkát tud ajánlani Kömlődön a munkaügyi központ. Ez ügyben a községházán lehet érdeklődni. A 16 és 25 év közötti diákok
négy-hat órás foglalkoztatásban vesznek részt, és egy hónap alatt
(4 órás napi munka esetén) nettó 32 ezer forintot kapnak kézhez.
A foglakoztatást a megkötött szerződések szerint, a megyei munkaügyi központ finanszírozza.
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Vigyázzon
megtakarításaival!
Több új jogszabály is megjelent az elmúlt időszakban, melyek a polgárok megtakarításait érintik.
Elég legyem most csak a kamatadóra, vagy a tranzakciós illetékre utalnunk. Az interneten jelent meg
egy példa arra, hogy még bukhatunk is megtakarításainkon, ha nem válasszuk meg körültekintően
annak módját. Ezt tesszük most közzé, miután
szakemberrel is ellenőriztettük a számítások helyességét:
Vegyük azt a példát, amikor is az embernek van
éppen 100 ezer forintja, amit nem akar a pénztárcájában, vagy a párnacihában őrizgetni, ezért elballag a bankba, ahol éves 4,5% kamatra (MNB
irányadó) teszi be, mondjuk pont két hónapra (61
napra). Ezalatt 752 Ft kamatra tesz szert, amit
azonban terhel a kamatadó (16%) -120,33 Ft, és a
legújabb szabály szerint az egészségügyi hozzájárulás EHO (6%): -45,12 Ft.
Ezzel még nem lenne különösebb gond, hiszen a
tőkével együtt 100.586,55 Ft felett rendelkezhet a lekötés lejártakor. A meglepetés majd akkor éri a polgárt, amikor úgy dönt, felveszi a pénzét, ugyanis
még meg kell fizetnie a tranzakciós illetéket (6%)
-603,52 Ft. A végeredmény az, hogy két hónap
után kézbe kap 99.983 Ft-ot, ami kevesebb, mint az
eredetileg betett összeg!
Egy újabb kamatvágás után a négyszázalékos betéti kamatszint is kedvezőnek számít majd, ezzel
számolva azonban a bankban elhelyezett pénz nettó évesített hozama fél százalék közelében mozoghat, a banki költségekkel pedig mínuszba is kerülhet a megtakarító - olvasható a Napi Gazdaságban.

Közalkalmazottakat, köztisztviselőket köszöntöttek
Jó hangulatú ünnepség keretében köszöntötték június utolsó péntekjén a
községháza, az egészségügy és a gyermekintézmények köztisztviselőit, közalkalmazottait.
Mint Kiss Ferenc polgármester fogalmazott, ők azok, akik nélkül ellehetetlenülne a lakosság megfelelő színvonalú ellátása, akik munkájukat magas
színvonalon látják el a közösség érdekében, s teszik ezt azzal együtt, hogy
az elmúlt évben, valamint az idei év
első felében az állandó átszervezések,
jogszabályváltozások mellett kellett
megfelelniük a lakossági elvárásoknak.
Az ünnepségen a polgármester, valamint a képviselő-testület doyenje,
Fojtek Mihály méltatta Kis Béláné tevékenységét, aki 38 évig tanította az iskolában a kömlődiek generációit, s aki

most nyugdíjba vonul, majd elbúcsúzott Borbély Józsefnétől is, aki közel
két évtizedig volt iskolatitkár, és a
környei anyaiskolában folytatja munkáját.
Mindeközben a baráti társaság és a

polgárőr egyesület önkéntesei azon
szorgoskodtak, hogy az egy-egy szál
rózsa mellett méltó megvendégeléssel is
kifejezzék elismerésüket és hálájukat a
község köztisztviselőinek, közalkalmazottainak.

