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Itt gyógyítják meg!
Az egészségügyben zajlik a fekvőbeteg-ellátórendszer újraszervezése.
A területi ellátási kötelezettséget érintő változásokról az elmúlt hetekben, hónapokban az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Egészségügyért Felelős Államtitkársága és a GYEMSZI folyamatosan
tájékoztatta a háziorvosokat és a szolgáltatókat.
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A fekete henna veszélyei
Itt a nyár, vele a hazánkban és külföldön is megrendezésre kerülő rendezvények, fesztiválok, programok színes kavalkádjával. Egyre közkedveltebb ideiglenes tetoválást készíttetni, mely ártalmatlan,
teljesen fájdalommentes és a kért motívum – nagyságtól függően – percek alatt elkészül. A fekete henna készíttetése azonban veszélyeket is rejt magában.
A teljes száradáshoz a minta elkészülte után néhány óra kell. A minta előbb narancssárga, azután
barnás-vöröses színűre vált, ami kb. egy hét után
enyhén fakulni kezd, majd 10-14 nap múlva teljesen elhalványul, és ahogy fokozatosan megújulnak
sejtjeink, úgy tűnik el a hámlás során a minta. A
minta tartóssága függ az alkalmazott hennapor
minőségétől, frissességétől, a bőr típusától és attól,
hogy mennyi ideig hagyták a bőrön a hennapasztát.
A henna egy virágos cserje, mely Afrika szubtrópusi területein, Dél-Ázsiában és Észak-Ausztráliában
őshonos. A növényben lévő festő hatású anyag,
mely a levél részben található a legnagyobb men�nyiségben, a bőrt, hajat és egyéb protein tartalmú
anyagot (pl. köröm, gyapjú, selyem) narancsvörösre színezi. Önmagában a növény levele nem színezi
meg az emberi bőrt. A megszárított leveleket először liszt finomságúra őrlik és mivel azok a molekulák, melyek a festésért felelősek csak savas közegben aktiválódnak, ezért adnak a porhoz még
citromlevet, feketekávé vagy fekete tea keveréket. A
tiszta illóolaj a tartósításban segít, a cukor hozzáadásával a hennapaszta gyors leszáradása akadályozható meg. Az így kapott természetes henna
zöldes barnától a barna színig változik. Ha a testfestő által alkalmazott festék színe fekete, feltételezhető, hogy valamilyen festéket kevertek az eredeti
hennához vagy nem a henna növényből készül,
hanem pl. indigóból vagy olyan anyagból, amely
bőrön való alkalmazása nem engedélyezett.
A hiedelem szerint a henna áldást, jó szerencsét,
szépséget hoz viselőjének, de legyünk körültekintőek és ne kérjünk henna tetoválást, ha nem tud a
tetoválást készítő információt adni a henna eredetéről, a festék egyéb összetevőiről ahhoz, hogy a
henna beazonosítható legyen. Ha állítják, hogy a
festék fél- egy óra múlva már eltávolítható, nagy
valószínűséggel fekete hennát használnak. A hennatetoválást végzőknek javasolható, hogy ahol a
tevékenységet végzik, tegyenek ki egy információs
táblát vagy tájékoztatót az általa felhasznált hennáról, valamint a tetoválást követő teendőkről (a
megszáradt hennát nem mossák le, csak száraz
kendővel távolítsák el, néhány óráig kerülni a vízzel
való érintkezést stb.), így már a várakozás ideje
alatt is informálódhatnak a tetoválást választók.
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Búcsúzott az intézményvezető

Bensőséges ünnepség keretében köszöntötte az önkormányzat a községháza, az egészségügy és gyermekintézmények köztisztviselőit, közalkalmazottait.
Mint Kiss Ferenc polgármester fogalmazott, ők azok, akik munkája nélkül
ellehetetlenülne a lakosság megfelelő
színvonalú ellátása, ők azok, akik a hivatalban, az orvosi rendelőben, a védőnői szolgálatban, az iskolában, illetve
az óvodában magas színvonalon látják
el feladataikat.
Mindenhol vannak problémák, de ezeket az említett szakterületek pedagógusai, egészségügyi dolgozói, köztisztviselői és kisegítő közalkalmazottai
legjobb tudásuk szerint oldják meg,
ugyanakkor a mai bizonytalan, átszer-

vezésekkel nehezített helyzetben is magas szinten szolgálják Kömlőd lakóit.
Az ünnepségen Schvarczé Stieber Rita
jegyző köszönt el a nyugdíjba vonuló
Gulyásné Molnár Judit tagintézményvezetőtől, akinek édesapja is tanár volt,
s aki 22 évvel ezelőtt kezdte pedagógus
munkáját a községben. Tanított biológiát, földrajzot, technikát és éneket, és
hosszú ideig igazgatta az iskolát. Hivatása mellett aktív részese volt a falu
közösségi életének. Hivatalosan már
tavaly elérte a nyugdíjkorhatárt, de a
most befejeződő tanévet még végigvitte.
Pál apostol levelének egyik gondolatát
némileg átfogalmazva így hangzott a
búcsúmondat: A jó harcot megharcoltad, a pályát végig futottad.
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Beszámolt a hivatal
Intézményi beszámolókkal vette kezdetét június utolsó hetében a kömlődi képviselő-testület ülése. Mint elhangzott, az
iskolában és az óvodában színvonalas és eredményes munka
folyt az elmúlt három évben.
Ez idő alatt Koccsal társulási
formában működtek az intézmények, s Beke Ferenc igazgató
sajnálatát fejezte ki az objektív
körülmények kialakulása okán,
melyek miatt vége lett a sikeres
együttműködésnek.
A továbbiakban a hivatal működéséről és a gyámügyi

tevékenységről számolt be
Schvarczné Stieber Rita jegyző.
Mint az az előterjesztésben olvasható, a hivatal feladatai között szerepel többek mellett az
önkormányzati döntések előkészítése, az előterjesztések elkészítése, adminisztrálása, de a
több éves tapasztalattal és megfelelő végzettséggel rendelkező
munkatársak látják el a gazdálkodással, pénzügyekkel, igazgatással, adóügyekkel, gyámüg�gyel, vállalkozásokkal, állategészségüggyel,
kapcsolatos
munkákat is, hogy csak párat

Leépül a község?
Bár csak három napirendi pont megtárgyalása várt a kömlődi képviselőkre a július
közepén megtartott vitán, egy napirend
előtti felszólalás közel egy órára tematizálta
az ülést.
Hárskuti Attila az elmúlt évek településfejlődését elemezve arra jutott, hogy Kömlőd
a totális leépülés időszakát éli. Mint mondta, nincsenek fejlesztések, romlik az önkormányzat épületeinek állaga, nincsenek közérzetjavító beruházások.
Ehhez a gondolathoz csatlakozott Hastó
Zoltán, aki szintén a fejlesztéseket hiányolta, kijelentve: szomorú, hogy semmilyen
látványos fejlődés nem tapasztalható, máról holnapra él a község.
Kiss Ferenc polgármester válaszában kitért
arra, hogy a falu idén 4,5 millió forinttal
kevesebb központi támogatáshoz jutott, a
befolyó iparűzési adó mértéke nagyságren-

említsünk a szerteágazó feladatok közül. A képviselő-testület
egyébként a tavalyi évben 10
rendes, 15 rendkívüli és 1 ünnepi ülést tartott, s 173 ügyben
hozott határozatot.
Ami a gyámügyi feladatokat illeti, a hivatal munkájában kiemelt fontossággal kezelik a
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 2011-ben a községben 73 kiskorú részesült
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben, 8 főt tartanak
nyilván, mint veszélyeztetett
kiskorút és 73-an kaptak beis-

dekkel a környező településeken tapasztalható alatt folyik be a közös kasszába,
ugyanakkor az igényeket – sokszor jogosan – folyamatosan fogalmazzák meg a
polgárok.
- Tudomásul kell venni, hogy hozzánk
nem dől a pénz. Kömlőd nem reggel 7-től
16 óráig van, hanem a nap 24 órájában.
Kritizálni és követelni lehet, de vajon az oly
kritikus hangok maguk mit tesznek a közösségért? – tette fel a kérdést a polgármester, aki példával is élt: az óvodában végzendő munkák elvégzésére kérték fel a szülőket,
akik közül csak hárman vállalták, hogy segítenek a kerítés és a veszélyessé vált homokozó rendbetételére.
- Talán ideje lenne összefogni a közös érdekek mentén – zárta a vitát Kiss Ferenc.
Az első valóban napirend szerinti téma
azonban továbbra is magas hőfokon tartotta az ülés hangulatát, hiszen a környei
iskolával kötendő megállapodás került a
döntéshozók elé.

Erősödik a pollenterhelés!
Tatabánya térségében felerősödött a pollenterhelés. A
csalánfélék virágpora kivételével végig tüneteket okozó
közepes koncentrációban volt jelen a levegőben. Alacsony koncentrációban regisztrálták még a csapdában
a pázsitfűfélék, a kender, a hárs, a szelídgesztenye, a libatopfélék, az útifű, a lórom és az ernyősvirágzatúak
pollenszemeit is. A kültéri allergén gombák közül a
Cladosporium mennyisége a közepes, az Alternariaé a
magas, nagyon magas szintet is elérte.
Július elsejétől egyébként már bünteti a Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság azokat a tulajdonosokat,
akiknek a földterületén, kertjében virágzó parlagfüvet
találnak. A parlagfű esetében a törvény értelmében a
földhasználó köteles minden év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot folyamatosan fenntartani. A növényvédelmi bírság mértéke a
terület nagyságától és fertőzöttségének mértékétől
függően tizenötezer forinttól akár ötmillió forintig is
terjedhet. Aki pedig nem fizeti ki a bírságot, attól az
összeg adó formájában behajtható.

kolázási támogatást. Kömlődön
229 fő él a 0-18 éves korosztály
képviselői közül, ebből 76-an
nem érték el 6. életévüket. Az
iskola tanulói létszáma 45 gyerek, míg az óvodába 43-an járnak.
A beszámolókat követően a testület egyhangúlag értékelte jónak és köszönte meg a hivatali
dolgozók munkáját – különös
tekintettel a köztisztviselők napjára, melynek alkalmából Kiss
Ferenc polgármester is elismerését fejezte ki.
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„Nulladik óra” a mini vidámparkban
Bár akkor még csak javában rendezgették sátraikat az árusok a
környei Nemzetiségi és Sörfesztiválra készülődve, a vidámpark
dodgemje és játszószerei mégis „dübörögtek”. A gyerekeknek és
felnőtteknek azonban ezúttal nem kellett zsetonnal bíbelődni és
sorba állni a pénztárnál, hiszen Greznár Oszkárnak köszönhetően
díjtalanul mulathattak a kis vidámparkban.
A tatabányai vállalkozó már több mint egy évtizede vesz részt
minden évben a környei sörfesztiválon, idén pedig már második
alkalommal gondoskodik a vidámpark mellett a vendéglátásról és

a vásárosokról is, s a kömlődi Kerényi Béla Református Diakóniai
Intézmények gondozottjai és környei gyerekek sem először élvezhették neki köszönhetően ingyen a hintákat.
Mint mondta, pár esztendeje merült fel a gondolat, hogy ezzel a
kedves gesztussal szerezzen örömet a kömlődi gondozottaknak, s
a Környe külterületein élő, hátrányosabb helyzetű gyerekeknek,
akik bele is vetették magukat az élvezetekbe, s a közel két órás vidámparki móka után még egy-egy kürtös kalács is „ütötte a markukat”.

Bogáth István elöljáróban kijelentette, felmerül a hűtlen kezelés, ha ebben a formában fogadják el a környeiek által megfogalmazott megállapodást, hiszen még nem
ismert az önkormányzat jövő évi költségvetési támogatása, nem ismertek a források, így felelőtlenség hosszú távú elkötelezettséget vállalni. Ezzel párhuzamosan a
törvényi szabályozás még számtalan meglepetést is okozhat, nem beszélve arról,
hogy ősszel kell nyilatkozni arról, milyen
fenntartásban (állami, vagy önkormányzati) működjön az intézmény.
Mindezeket követően az a kompromisszum
született, hogy 2012 decemberének végéig
kötik meg a fenntartói megállapodást, s azt
az időközben megszülető központi jogszabályok alapján – még a szerződés lejártát
megelőzően – a testületek újratárgyalják.
Az ülést követően a jogszabályi előírások
miatt a szerződést a tanév végéig kötötte
meg az önkormányzat.

Jön a járás!
Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal
szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervei az alábbiak lesznek a törvény tervezete szerint:
a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi
feladatok ellátására,
b) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a
falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,
c) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,
d) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatok ellátására,
e) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására.
Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg.
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Több beruházásról és felújításról is döntött a kömlődi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Az óvodánál már megkezdődtek a
munkák. Lekaparták a régi festéket a külső falakról és újonnan lefestik őket, ugyanakkor 460 ezer forintnyi ráfordítással felújítják az elöregedett tetőszerkezetet. Az intézmény udvarán kijavításra kerül a homokozó feletti balesetveszélyes faszerkezet,
aminek értéke 130 ezer forint. Mindeközben a Baráti Társaság tagjai a kerítést rakják rendbe.
A jövőre gondolva szavazott meg a testület 720 ezer forintot az óvoda majdani tetőtér beépítésének tervezési munkáira és az
engedélyezési terv elkészítésére. A beruházás megkezdésére egy megfelelő és sikeres pályázatot követően kerülhet sor.
A közeljövőben megkezdődnek a labdarúgó pálya mögötti terület rendezése és a rendezvénytér-játszótér közötti rész feltöltése,
de ezt meg kell előznie a felhasználásra kerülő föld bevizsgálásának.
Korszerűsödik a csatornahálózat is, melynek kömlődi végátemelőjénél villamos energia teljesítménybővítés vált szükségessé.
Ennek étéke mintegy 320 ezer forint.
Végül, de nem utolsó sorban, megszépült a községháza előtti terület, ahol a közmunkások parkosítottak, virágokat ültettek
és megtisztították az emlékmű körül a területet.

A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
megújult www.komlod.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek
nagy felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

