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Még a Perczel-napon hirdettek az iskolában a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai rajzversenyt a gyerekek között az akkori közlekedésbiztonsági vetélkedős élményeikről. A díjátadón jelen volt Váradi Tibor körzeti megbízott is.
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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Nemzeti katasztrófánkra emlékeztek

Már millió felett
a kintlévőség
Hiába küldtünk felszólító levelet a diákotthonba járó gyerekek szüleinek,
nem ijedtek meg. Sőt, már meghaladja
az egymilliót az étkeztetésből adódó
kintlévőség – ez is elhangzott a kömlődi
képviselők legutóbbi ülésén Bogáth Istvántól.
A polgármester a rendezési tervvel
kapcsolatos előterjesztés és a tavalyi
évi sajtómunkáról szóló beszámolót
követően tájékoztatta a képviselőket a
két ülés közötti eseményekről. Az írásos előterjesztés is tartalmazta, s a
község első embere szóban is megerősítette, hogy felvette a kapcsolatot a Tatai KLIK igazgatójával és a diákotthon
vezetőjével a konyha működtetési szerződésének megkötése érdekében, merthogy ez idáig anélkül működött a
rendszer. Az első egyeztetés február
2-án, hétfőn lesz, s azt kérte a képviselőktől, aki teheti, vegyen részt a meg-

beszélésen.
Január 22-én iskolára felkészítő tájékoztatást tartottak az óvodában, melyen a helyi általános iskola és a kocsi
református iskola igazgatója is részt
vett. A tájékoztató tényét a polgármester és az oktatási bizottság elnöke helyénvalónak tartotta, bár úgy vélték,
hogy szerencsésebb lett volna a helyi
intézményt előtérbe helyezni. „De! Ha
már így volt, akkor a dadi iskola vezetése miért nem kapott már megint
meghívást?” – olvasható a kérdés a két
ülés közötti eseményekről készült tájékoztatóban.
A kistérség településvezetőivel közös
találkozón látta vendégül Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere, az ott
elhangzottakból a szakiskolai ösztöndíjprogramra hívta fel a figyelmet
Bogáth István, hiszen a kömlődi fiatalok számára is kiváló lehetőséget teremt.
Az elképzelések szerint jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnének az oroszlányi középfokú oktatási intézmény szakiskola szakkép-

zési évfolyamán az első szakképesítésre felkészülő, nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, hiányszakmát
választó tanulók. A diákok az első félévben egységesen havi 10 ezer forintot
kapnának, a későbbiekben azonban a
tanulmányi eredménytől függővé válna az ösztöndíj és sávosan emelkedne:
alsó határ a 3-as átlag és a havi 15 ezer
forint, míg a 4,51-es átlagtól már a
kétszeresére emelkedne. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt
az összeget az állami ösztöndíj mellett
kapnák a tanulók, így a két tétel akár
havi 60 ezer forintot is elérheti.
A költségvetésről is tárgyalt a testület.
Az előterjesztés 133.907.000 Ft-os kiadási és 130.267.000 Ft-os bevételi főösszeget tartalmazott, ám első fordulóról
lévén szó, számos módosítási javaslat
született. Hogy növekszik, vagy csökken az előterjesztésben szereplő
3.640.000 Ft-os hiány összege, az elfogadott javaslatok átvezetésekor derül
ki.
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A Himnusz eléneklésével, majd istentisztelettel vette kezdetét Kömlőd főhajtása a doni áldozatok előtt
a református templomban, ahol
Szemeti Ferenc lelkész idézte fel a
történelem eme sötét napjait.
A II. Magyar Hadsereg teljesen felmorzsolódott a doni csatában. Hetvenkét évvel ezelőtt, 1943. január
12-14. között az oroszok áttörték a
gyenge ellenállást tanúsító magyar
arcvonalat, s az ütközet során oda-

veszett a magyar haderő jelentős
része, köztük tizenhét kömlődi katona hunyt el a II. világháború talán legvéresebb csatájában.
- Egyre kevesebben élnek a honvédek közül, akik ott, akkor harcba
szálltak és túlélték a katasztrófát.
A legkevesebb az lenne, ha a nemzet
méltó módon emlékezne azokra,
akik vérüket, életüket áldozták a
Don mentén, s egy emlékművel
róná le kegyeletét hazánk – emelte

ki a szónok.
Ezt követően a község doni emlékművénél folytatódott a kegyeleti
aktus, melyen ott volt a képviselőtestület több tagja mellett Bogáth
István polgármester is. Itt az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és a község lakói helyezték el a
kegyelet koszorúit, mécseseit, köztük Bognár Lajos, aki a csatában elhunyt nagybátyja, Bognár Mihály
emléke előtt rótta le tiszteletét.

A rossz idő ellenére sikeres volt január 27-kén a véradás településünkön, és jó hír, hogy egyre több a fiatal
véradó! 19 jelentkező közül 18 fő kezdhette meg a véradást az orvosi vizsgálat után. Ketten elsőként vettek
részt a véradáson.
Köszönjük önzetlen segítségüket: Ábrahám Pál, Ábrahám Péter, Divos Ágost, Gombik Csaba, Gonda Ádám,
Dr. Gulyás Boglárka, Hajagos Tóth Etelka, Horváth Józsefné, Író László, Jámborné Netrebenka Zsuzsanna,
Juhászné Szekér Laura, Kiss Gábor, Kosztolányi Dorina, Kosztolányi Evelin, Némethné Szabad Ilona, Senkár
Győző, Simon Anita, Teuerling Ferencné, Tóth Zsuzsanna.
Kovács Mihályné, véradás szervező
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Influenza szezon start
Elkezdődött a 2014-2015 évi influenza szezon. A jelen szezonban alkalmazandó térítésmentes influenza oltóanyagok
a felnőtt/ gyerek háziorvosok részére biztosítva vannak.
Azon jogosultak, akik még nem vették igénybe a védőoltást,
igényeljék azt a háziorvosukon keresztül.

Jogosult személyek:
•3 évnél idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
•krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;
•súlyos elhízás vagy neuromuscularis betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;
•szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt
magas-vérnyomás-betegséget);
•veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
•krónikus máj- és vesebetegek;
•anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
•várandósok a gesztációs héttől függetlenül;
•azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára tervezik;
•rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben
huzamosabb ideig ápolt személyek;

Továbbtanulás
- ösztöndíjjal
László Kálmán szákszendi polgármester kezdeményezte,
hogy újra legyen rendszeres a párbeszéd a kistérség településvezetői között.
Az első alkalommal megszervezett programon Lazók Zoltán oroszlányi polgármester Molnár István tanácsadóval a
bevezetni tervezett középfokú ösztöndíjrendszerről tájékoztatta Bokod, Szákszend és Kecskéd első emberét. Kömlődöt Bogáth István polgármester képviselte a megbeszélésen.
Mint elhangzott, Oroszlány és vonzáskörzete területén
rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a megfelelő
szakmai tudás birtokában a munkaerőpiacon meglévő
versenyhelyzetben szükséges helytálláshoz a megfelelő képességekkel rendelkező fiatalok kerüljenek ki a szakképző
intézményből. E cél illeszkedik az ipari parki cégek igényeihez is, hiszen az oroszlányi vállalkozások tárt karokkal
várják a képzett, helyben és környéken lakó munkaerőt.
Rendkívül fontos tehát, hogy az intézmény olyan szakmákban bocsásson ki megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező fiatalokat, amely szakmák összhangban vannak a
munkaerőpiac mindennapi igényeivel. A helyi munkaerő
képzettsége, felkészültsége alapul szolgál a magas hozzáadott értéket képviselő, fejlett technológiák nemcsak megtartásához, de letelepítéséhez is. A szakképzett munkaerő
biztosítása tehát kulcsfontosságú a város gazdasági, demográfiai fejlődése és versenyképességének megtartása ér-

•tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt);
•60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül
•egészségügyi dolgozók
•szociális intézmények dolgozói
•sertés és baromfi tartásával, valamint ezen állatok szállításával szervezett munkavégzés keretében foglalkozó személyek, baromfifeldolgozóban, vágóhidakon dolgozók
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Minden bizonnyal a nagy hóesésnek is szerepe volt abban, hogy viszonylag kevesen keresték fel az első alkalommal megrendezett bolhapiacot.
Divos Ágost települési képviselő, ötletgazda a tatabányai minta alapján szervezte meg a programot, ahol a fényképezőről a nyakláncig, a számítógépes klaviatúrától a királylány jelmezig sok-sok minden várta új gazdáját.
A helybéli eladók mellett még két oroszlányi kislány is kínálta portékáját, s mint azt a főszervező elmondta,
rendszeressé szeretné tenni az eseményt, aminek tőlünk nyugatabbra komoly hagyománya és stílusa van, akár
mint bolhapiac, akár mint garázsvásár.
A tervek szerint rendszeressé teszik a bolhapiac programját.

Azoknak, akik nem részesülnek a térítésmentes védőoltásból, a folyamatos védettség fenntartása érdekében érdemes
igénybe venni a gyógyszertárban, háziorvos által felírt, és
kiváltható oltóanyagot. A védőoltás beadásának helyén fájdalom, bőrpír alakulhat ki, és egy két napig rossz közérzetet
okozhat. Láz vagy egyéb súlyosabb tünetek, komoly mellékhatás ritkán fordul elő, és jelentősége elenyésző az influenza szövődményeihez képest.
Az influenza és szövődményeinek kialakulása ellen a legbiztosabb megelőzés az influenza elleni védőoltás. A járványos
időszak előtt beadott védőoltás csökkenti a megbetegedés
előfordulását, enyhíti a tüneteket.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
dekében.
Az elképzelések szerint ösztöndíjban részesülnének jövedelmi helyzettől függetlenül az oroszlányi középfokú oktatási intézmény szakiskola szakképzési évfolyamán az
első szakképesítésre felkészülő, nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, hiány szakképesítést tanulók. Az
ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi eredmény
a) 3,00 és 3,5 között van 15.000 Ft/hó
b) 3,51 és 4,0 között van 20.000 Ft/hó
c) 4,01 és 4,5 között van 25.000 Ft/hó
d) 4,51 és 5,0 között van 30.000 Ft/hó
Az ösztöndíjprogramban részt vevő tanulók a végzéstől
számított 3 évig részt kell, hogy vegyenek Oroszlány város szakmai pályakövetési rendszerében. A város által folyósított összeg nem érinti 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
(azaz azt meghaladó juttatás).

Luca nap
A Luca-nap jegyében telt december 12én a péntek dél a Perczel Mór iskolában. A gyerekekkel először mézeskalácsot gyúrtunk és sütöttünk a büfében.
Ezután mindenki saját névre szóló kis
műanyag cserepet kapott, amibe búzát
vetettünk.

Ezt követően a boszorkányok kerültek
porondra. Aki szeretett volna, beöltözhetett. Varázsigéket gyűjtöttek és
mondtak, majd seprűugrás következett. Akik ezt a feladatok jól teljesítették, egy utolsó próbán is részt vettek
- seprűtánc - aminek a végén megválasztottuk az idei főboszit.
A délután folyamán a gyerekeknek
mesét olvastunk, mialatt a 3-4-es lányok egy rövid jelenet előadására ké-

szültek fel. Végezetül az előadására is
sor került. (Shakespeare: Machbet c.
darabjából a Boszorkánybarlangban
jelenet)
A kitartó gyerekekkel még varázsitalt
is készítettünk, nevezetesen a jólét italát készítettük el.
A sokféle program után maradandó élményekkel tértek haza a gyerekek.
Szakálné Gaál Monika

15 éve annak, hogy a UICC (Nemzetközi Rákellenes Unió) 2000 februárjában, Párizsban tartotta az első rákellenes világkongresszust. A fontos esemény emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította. Ennek a napnak a célja, hogy a rák ellen folytatott küzdelem eszméje a világ összes embere szívében és gondolataiban helyet kapjon.
Magyarországon évente közel 100 000 új daganatos eset kerül felfedezésre. Megyénkben az elmúlt években az emésztőrendszeri, a légzőszervi, és az emlő daganatos megbetegedései vezetik a listát a frissen diagnosztizált daganatos betegségek között.

