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Összevont szülői értekezlet
A szülőket érintő változásokról, a tanév rendjéről, a felzárkóztatásról és tehetséggondozásról tájékoztatta összevont értekezleten az érintetteket Trézlné
Staudinger Csilla, a környei általános
iskola igazgatója a Művelődési Ház
színháztermében.
151 alsós és ugyanennyi felső tagozatos, közöttük a kömlődi tagintézmény
diákjai ültek iskolapadba szeptemberben, az osztályok száma 16, a napközis
csoportoké 6, s egy tanulószobai csoport is várja a tanulókat. A művészeti
tagozatra 121 diák iratkozott be, 87-en
néptáncra, 34-en grafikára.
Az igazgató az értekezletet a tanév
rendjével kezdte és a szünetek időpontjaival: az őszi október 23-án kezdődik
és 28-áig tart, a téli december 22-étől
2015. január 02-ig, a tavaszi pedig 2015.
március 30-tól április 7-ig.
A törvényi előírás alapján kötelező a
heti 5 óra testnevelés 1. 2. 3. és 5. 6. 7.
évfolyamon, az erkölcstan vagy hit és
erkölcstan 1. 2. és 5. 6. évfolyamon –

ismertette az igazgató, aki azt kérte a
szülőktől, hogy mivel az iskola ez
utóbbihoz csak a termet biztosítja, az
esetleges problémáikkal az egyház képviselőihez forduljanak. A református
hittant Nagy Péter, a katolikust Bedy
Sándor és Szili Anikó, a 3-4. évfolyamosok számára a szakkört Tremmel
Kata tartja.
A tehetséggondozás érdekében az engedélyezett helyeken folytatják a csoportbontást, kistérségi tanulmányi versenyt, műveltségi vetélkedőt szerveznek, részt vesznek a levelezős versenyeken, szakkörök indulnak matematika, angol, német tantárgyakból,
sportkörök működnek és az énekkar. A
tanulási nehézséggel küzdőknek lehetőségük van gyógypedagógushoz fordulni, helyben biztosított a gyógytestnevelés, amelyhez szükség esetén
külső szakember segítségét kérik, logopédushoz a megyeszékhelyre kell
járni – folytatta, hozzátéve és kiemelve,
hogy a szülők az esetleges szociális

Jön a fűtési szezon!
Ugyan a fűtési szezon még nem kezdődött meg, az
elmúlt hetekben tapasztalható miatt sokan bekapcsolták már a fűtést, begyújtották a kályhát. Újra
fennáll tehát a veszélye a kéménytűznek, füst- és
szén-monoxid-mérgezésnek. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és
felkészüléssel megelőzhető lenne.
Különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének, hiszen a szén-monxid mérgezések legtöbbször a tüzelő- és fűtőberendezések helytelen
használatéra és az ellenőrzés hiányára vezethetők
vissza.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt
szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A ké-

hátrányok enyhítése érdekében forduljanak bizalommal gyermekük osztályfőnökéhez, vagy az iskola vezetéséhez.
Az igazgató a következőt is hangsúlyosan kérte a szülőktől: ne engedjék meg,
hogy a diák visszaéljen a hiányzásaival, s a távollétére hivatkozzon, amikor
a tudását szeretnék számon kérni.
Végül további, igen fontos kéréseket is
megfogalmazott a szülők felé Trézlné
Staudinger Csilla. Mint mondta, a szülők felelőssége, hogy a gyerekek tanítás
után merre és kivel járnak, hol töltik a
szabadidejüket. Azt kérte, hogy figyeljenek a gyerekeikre, mert már előfordult, hogy a tanulók esténként vendéglátóhelyeket látogatta és sajnos a
különböző drogokhoz is hozzájuthatnak akár általános iskolások.
Az is elhangzott, hogy a megelőzés érdekében a rendőrség különböző előadásokat szervez a környei iskolában
külön a felsősök és külön a szülők számára is.
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Tanévnyitó
Trézlné Staudinger Csilla, a környei anyaiskola igazgatója és
Szakálné Gaál Monika tagintézmény-vezető is köszöntötte
a tanévnyitón a diákokat, szüleiket és a vendégeket, akik
között ott volt Kiss Ferenc polgármester is.
Az első-második osztályba 17-en, a harmadik-negyedikbe
8-an kezdik a tanévet, köztük hét kis elsőssel. Az 1-2. osztályt Doroghi Attiláné, a 3-4-et Presser Ferencné vezeti a
2014/15-ös évben. Az ő munkájukat 5 óraadó szakember is

támogatja. Fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, hittan és
informatika tanár, valamint német nyelvtanár jár majd
rendszeresen az iskolába.
Mint elhangzott, a tankönyvek rendben megérkeztek, az étkeztetés és a délutáni felügyelet biztosított, így zökkenőmentesen kezdődhet a tanév a Perczel Mór iskolában.
Az intézményben a magyar nyelv és kultúra ápolása kiemelt feladat. 2003. óta rendre megszervezik a Perczel-napot,
s a többi ünnepről is iskolai szinten emlékeznek meg. Tanulmányi kirándulásokat rendeznek tanulóik számára, évente
két alkalommal hulladékgyűjtésre kerül sor, aminek bevételét év végi tanulmányi kirándulására fordítják.

mény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű
berendezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén félévente – ellenőriztessük. A gázkészüléket is évente vizsgáltassuk felül!
Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba,
konyha) légelvezetőt, így biztosítható a megfelelő
mennyiségű és minőségű levegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is. Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is,
biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!
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Önkormányzati választások október 12-én
polgármesterjelöltek:
Csótiné Androvity Mónika független jelölt
Bogáth István független jelölt
Kiss Ferenc független jelölt
képviselőjelöltek:
Divos Ágost független jelölt
Bognár Lajos független jelölt
Kőrös Krisztina független jelölt
Csóti István Csaba független jelölt
Csonka Alexandra független jelölt

Paksi Balázs független jelölt
Szemeti Ferenc független jelölt
Hárskuti Attila független jelölt
Fojtek Mihály független jelölt
Madari Ferenc független jelölt
Szilicsán Antal Géza független jelölt
Hastó Zoltán független jelölt
Borbély Ferenc független jelölt
Dörömbözy Piroska független jelölt
Áncsák Lilla Klára JOBBIK
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Biztonsági program
Komárom-Esztergom megyében továbbra is a jogsértések számának csökkentése és a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése a rendőrség
és a polgárőrség célja. Ebben a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és a megyében működő polgárőr egyesületek vezetőinek közös
munkaértekezletén is egyetértettek a
felek, akik az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Országos Polgárőr Szövetség
által meghirdetett 250x100 Biztonság
programról egyeztettek 2014. szeptember 22-én. A bűnmegelőzési mintaprogramban
Komárom-Esztergom
megye 12 települése vesz részt: Esztergom, Kisbér, Oroszlány, Tárkány, Tata-

bánya, Tokodaltáró, Lábatlan, Nyergesújfalu, Tata, Vérteskethely, Kömlőd
és Nagyigmánd.
Az érintett települések elsősorban azért
kerültek be a programba, mert a település elhelyezkedését, a lakosság életkor szerinti megoszlása indokolttá tette, és nem utolsó sorban azért, mert
ezeken a teleüléseken igen aktív, a folyamatos közös járőrszolgálatok számában is mérhető a rendőrség és a
polgárőrség közötti együttműködés. A
Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány
helyettese és a Komárom-Esztergom
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
egyetértett abban, hogy a megyében a
közbiztonság az országos átlaghoz ha-
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Óvodafórum - avagy miért is nincs
nyugalom a GÉZENGÚZ-ban?!

sonlóan jó, de a közös járőrszolgálatok
fokozásával ennél is jobbá tehető nemcsak a programban részt vevő településeken, hanem a megye valamennyi városában, falujában. E cél eléréséhez
segítségül kell hívni a mezőőröket, a
vadőröket és a vadászokat is.

Felhívás!

Szeptember 16-án a játszótér melletti füves területen a gyerekekkel
találtunk egy kulcscsomót. 2 db ajtózárhoz, 1 db levelesládához való
kulcs van rajta egy fém kulcstartón. Az iskolában átvehető!

Vigyázat mustgáz!
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a
levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb
koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot
okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a

szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés
közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az
gondot tud okozni. Az eszméletvesztés nagyon gyorsan következik be és, ha nem találják meg az ájult
személyt, akkor bekövetkezhet a halál.
A pincébe derékmagasságban magunk előtt tartott
égő gyertyával menjünk csak le. Ha a gyertya lángja
kialszik, akkor tudjuk, hogy nincs elegendő oxigén a
helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét.
Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 105-ös
segélyhívó számon!
Stolczenberger Klára tű. hadnagy megyei szóvivő

A Községi Könyvtár
ismét várja régi és
új olvasóit folyamatosan bővülő
könyvállományával!
Nyitvatartás
változatlan: hétfő
és csütörtök 16-19
óráig.

- Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó a
kömlődi Gézengúz óvodában ideiglenes
jelleggel, 2014. október 15-ig létszámfelvételi zárlatot rendel el.
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy
ezen időpontig üres álláshelyek nem
tölthetők be.
A fenti határozat hatására született az
a petíció, amit húsz szülő írt alá, s
amiben azt kérték Kiss Ferenc polgármestertől: haladéktalanul hívjon össze
rendkívüli képviselő-testületi ülést ….,
a határozatot a szülők határozott és
egyértelmű kérése alapján vonják vis�sza és nyílt ülésen tárgyalják. A petíció
készítői azt is sérelmezték, hogy a döntés határozat meghozatala előtt sem az
óvodavezetőt, sem a szülői érdekképviseletet nem hallgatták meg.
A polgármester szeptember 25-ére hívta össze a grémiumot és a beadványt
aláírókat, annak ellenére, hogy az inkriminált határozatot egy héttel ezelőtt
a testület visszavonta.
A csütörtöki esemény első hozzászólójaként Szemeti Ferenc képviselő – miután a határozat vissza lett vonva okafogyottnak értékelte a fórumot,
amire Kiss Ferenc azzal érvelt, hogy a

zárt ülésen született határozat megvitatását nyílt ülés keretében kérték az
aláírók.
A szülői szervezet vezetője, Sternhardt
N. Zsuzsa így fogalmazott: Legyen már
kis nyugalom. Az óvoda szépül, a gyerekek szívesen, jókedvűen mennek oda,
ne vegyük már el ezt a jókedvet.
A továbbiakban is mindenki jó szándékát és segítőkészségét fogalmazta meg,
de hogy azok számára is érthető legyen
a történet, akik nem érintettek, mes�szebbről kell kezdeni.
2013-ban lejárt az óvodavezető megbízatása. Az új pályázat kiírása előtt a
hivatal állásfoglalást kért a minisztériumtól és a kormányhivataltól, miszerint maradhatna-e a régi vezető. A fenti szervek egyértelműen kimondták,
hogy a szükséges iskolai végzettség
nélkül nem tölthető be ez a pozíció.
Ekkor került sor újabb pályázat kiírására, majd az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a jelenlegi óvodavezető kinevezésére (a
szákszendi óvodában egyébként pontról pontra ugyanez a folyamat játszódott le - utóhangok nélkül).
2013 nyarán – mint arról akkor beszámoltunk - egyetlen pályázat érkezett,

Furákné Mózes Lilláé, ami mindenben
megfelel a törvényi előírásoknak, de a
két főiskolai, egy egyetemi diploma,
egy közoktatás vezetői diploma, számtalan szakmai és módszertani képzés,
óvoda- és fejlesztőpedagógusi, valamint szakértői gyakorlat, illetve a 20
oldalas szakszerű és tartalmas pályázat sem győzte meg a képviselő-testület egyes tagjait arról, hogy Furákné
Mózes Lilla alkalmas a kömlődi óvoda
vezetésére. Talán jellemző epizódja volt
a meghallgatásnak, amikor az egyik
képviselő elkezdte kapacitálni a jelöltet:
nem akarja-e visszavonni a pályázatát.
Erre Furákné azt válaszolta: ez a testület kiírt egy pályázatot. Én utánajártam, hogy van-e megfelelő jelöltje az
önkormányzatnak – nem volt. Egyedül én adtam be pályázatot, amit nincs
miért visszavonnom.
És akkor innen talán már érthető az az
út, ami a mostani, szeptemberi döntéshez, majd a határozat visszavonásához vezetett, bár annak hátteréről,
okairól, indíttatásáról a csütörtöki ülésen sem nyilatkoztak a kezdeményezők.

