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Családias hangulat 35 fokban

Kömlőd község önkormányzata ez úton is köszönetet mond mindazoknak, akik
munkájukkal, szervezési tevékenységükkel hozzájárultak a Falunap sikeres előkészítéséhez és megrendezéséhez.
Külön köszönet illeti az esemény támogatóit: Wittmann Antal, Likerecz Róbert,
Farkas Mihály, Farkas Dezső, Oroszlányi Agrárszövetkezet, Bokodi Agrár Kft,
Misztrál Vegyes, Rauch Géza, Aranykocsi Zrt.

Keresek!

Kömlődön keresek villanyszerelőt, kőművest, festőt, alkalmi
munkást házfelújítási munkára.
Feltétel kömlődi lakcím, mobiltelefon, megfelelő szerszámok.
Tel: 20-4687710.
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

Tulajdonképpen már hetek óta folytak
a falunapi előkészületek a községben,
hiszen előzetesként 1,3 millió forintos
önerős beruházásból megújult a rendezvénytér, ahol felállították a 30 méter hosszú nagysátrat, majd ezt követte a színpadállítás, a főzősátrak kihelyezése, amihez több mint egy tucat
fiatal is hozzájárult munkájával a Baráti Társaság, a polgárőrök és a
Kömlődért Egyesület aktivistái mellett.
Augusztus 2-án, pénteken este a fiatalok diszkójával kezdődött az események sora, majd szombaton reggel már
a sportpályán folytatódott a program,
ahol Hastó Zoltán egyesületi elnök vezényelte a csapatok meccseit. Igazi buli
hangulatban léptek pályára a benevező
együttesek, melyek között az öregfiúk,
a nagycsapat, az ifik és a gyerekek mellett a lányok-asszonyok is nekiálltak
bebizonyítani, hogy ők is értenek a
labdarúgáshoz.
Mindeközben rotyogni kezdett a bab-

gulyás és a gulyásleves a hat kondérban, a kecskédi vendégek a hagyományoknak megfelelően halételeket készítettek, sült a kürtős kalács, s a főzőverseny csapatai is munkához láttak
a bográcsok mellett.
A koradélutáni ünnepélyes megnyitóra
a térség szinte valamennyi polgármestere megérkezett, s ott volt Czunyiné
Bertalan Judit országgyűlési képviselő
is, majd megkezdődött a kulturális
program, melynek során sorra léptek
színpadra a mazsorettek, a helyi zumba
táncosok, de volt klasszikus táncbemutató és musical produkció is. A gyerekeknek a vásári árusok és mini vidámparkosok játékai, édességei mellett
alkalmuk nyílt kipróbálni a kézműves
foglalkozásokat, valamint az arcfestést, a lemosható tetoválást is.
Amiért pedig a családias hangulatot
említettük beszámolónk címében, annak oka, hogy valószínűleg a nagy hőség miatt kevesen keresték fel a rendez-

vényt, akik pedig elkísérték a fellépőket,
hamarosan távoztak is a nagysátorból, ahol a hőmérséklet meghaladta a
35 fokot – bár, mint az egyik árus fogalmazott: egy hete Bokodon ténylegesen negyven fok volt a falunapon,
mégis, már délelőtt tíz órára annyi volt
a forgalmam, mint itt estig.
Az érdektelenség láttán fogalmazta
meg a kérdést az egyik szervező: érdemes-e munkát, energiát belefektetni az
előkészületekbe, súlyos százezreket elkölteni, színvonalas műsort szervezni,
ha a kömlődiek ennyire nem igénylik a
közösségi eseményeket? Kérdés, amire
nincs válasz, de bízzunk abban, hogy
nem szűnik meg ugyanúgy ez a nagy
hagyományokkal bíró rendezvény,
mint a hajdanvolt nagysikerű bálok
sorozata.
A falunap végül utcabállal zárult,
melyre azért ismét megtelt a nagysátor.
(képek a 4. oldalon!)
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Tan - Rend
- Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
Idén szeptember 2-án, hétfőn kezdődik
a tanítás, a tanév 180 napos lesz, a nappali tagozatos középiskolákban és
szakiskolákban 179 tanítási napra kell
bemenni.
- Első évfolyamos diákok felmérése:
2013. október 11-ig
Október 11-ig az általános iskolák felmérik, hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél - az óvodai jelzések vagy a
tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján - az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni.
- Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái:
2013. október 11-től 25-ig
- Őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái:
2013. november 6-tól 29-ig
- Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap október 25., péntek, a szünet utáni
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első tanítási nap november 4., hétfő.
- Téli szünet: 2013. december 23-tól
2014. január 3-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
december 21., szombat, a szünet utáni
első tanítási nap 2014. január 6., hétfő.
- Az első félév vége: 2014. január 17.
Az első félév január 17-ig tart, az iskolák január 24-ig értesítik a diákokat és
a szülőket az első félévi tanulmányi
eredményről.
- Tavaszi szünet: 2014. április 17-től
április 22-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap április 16., szerda, a szünet utáni
első tanítási nap április 23., szerda.
- Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2014. április 30.
Az érettségizők utoljára április 30-án
mennek iskolába. A Belügyminisztérium által fenntartott szakközépiskolákban 2014. május 23., a Honvédelmi
Minisztérium szakképző iskoláiban
pedig 2014. május 30. az utolsó tanítási nap.

- Fizikai állapot felmérése: 2014. április
2. és május 27. között
A 2012/2013-as tanévhez hasonlóan a
2013/2014-es tanévben is felmérik a
diákok fizikai állapotát és edzettségét,
a vizsgálatot 2014. április 2. és május
27. között szervezik meg az iskolák.
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Augusztusban nem döntöttek a kátyúzásról

- Országos kompetenciamérés: 2014.
május 28.
A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2014. május 28-án tartják az
éves kompetenciamérést. Nyelvi felmérés a két tanítási nyelvű általános iskolákban: 2014. június 4. A hatodikos és
a nyolcadikos diákok idegen nyelvi felmérőjét 2014. június 4-én szervezik az
iskolák.
- Tavaszi érettségi időszak, írásbeli
vizsgák: 2014. május 5-től 26-ig
- Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-től 27-ig
- Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
A közép- és általános iskolákban június 13-án, pénteken ér véget a tanítás.
eduline.hu

Allergiaszezon!

Javuló tendencia

Már regisztrálták az üröm és a parlagfű
pollenszemeit, mind inkább emelkedő koncentrációban. A parlagfűre érzékeny allergiások készüljenek fel a parlagfű szezonra
- szedjék az allergia elleni gyógyszerüket,
illetve keressék fel orvosukat.
A nyári gyomok időszakán belül a pázsitfűfélék és a csalánfélék mellett egyre több
allergén gyomnövény pollenszórása lesz
jelentős a közeli hetekben.
Augusztus közepére elérte a közepes szintet a parlagfű átlagos pollenkoncentrációja
az országban, elkezdődött a 2013-as
parlagfűszezon. A Dunántúli-dombság területétől indulva az ország középső részén
végighúzódva, illetve a Tisza vonalát átlépve kelet felé egyre szélesedő sávban érte
el a parlagfű pollenkoncentrációja a közepes értéket.
A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer térképe a szezonban hetente frissül és a http://
oki.antsz.hu/ címen, illetve a www.
facebook.com/tisztiorvos oldalon keresztül érhető el. A térkép az Ambrosia pollenkoncentrációjának adott hétre jellemző,
becsült országos eloszlásáról ad tájékoztatást, míg ennek egészségügyi szempontú
megítéléséhez a riasztási kategóriák szín
szerinti besorolása szolgál támpontul.

A 2013. május-júliusi időszakban 56 ezerrel több foglalkoztatott volt,
mint tavaly, a munkanélküliek száma pedig 46 ezerrel csökkent. Az érzékeny csoportoknál - nők, idősek, pályakezdők - romlott a helyzet –
áll a munkaügyi hivatal összegzésében.
A vizsgált időszakban a foglalkoztatottak 3 millió 964 ezer fős létszáma
1,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. Közülük 3 millió 931 ezer fő volt 15-64 éves, ami 61 ezer fős növekedést
jelent 2012. május-júliushoz viszonyítva. Az említett korcsoportot
58,7%-os foglalkoztatási arány jellemezte, ez 1,1 százalékponttal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
2013. május-júliusban a 15-64 éves férfiak közül 2 millió 132 ezren voltak foglalkoztatottak, foglalkoztatási rátájuk 2,1 százalékponttal,
64,9%-ra nőtt. A 15-64 éves foglalkoztatott nők száma 1 millió 799
ezer fő volt, megközelítőleg annyi, mint egy évvel korábban, esetükben
a foglalkoztatási ráta értéke 52,8%.
A 15-24 éves korosztályból 225 ezren voltak foglalkoztatottak, 19,8%-os
foglalkoztatási rátájuk 1,6 százalékponttal volt magasabb az előző év
azonos időszakában mértnél. A legjobb munkavállalási korú, 25-54 évesek és az 55-64 éves foglalkoztatottak száma is nőtt, foglalkoztatási
rátájuk pedig 0,7, illetve 1,1 százalékponttal javult.
Ugyanebben az időszakban a 15-74 éves népességből 446 ezren voltak
munkanélküliek, 13 ezer fővel kevesebben, mint 2012 azonos időszakában, s így munkanélküliségi rátájuk 0,4 százalékponttal, 10,1%-ra csökkent egy év alatt.
A munkanélküliek 50,9%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást.
A munkanélküliség átlagos időtartama 18 hónap volt.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adminisztratív adatai szerint (http://
www.munka.hu/) 2013. július végén 497 ezer fő volt a nyilvántartott
álláskeresők létszáma, ez 5,8%-os mérséklődést jelent 2012 júliusához
képest.

Igényt nyújt be Kömlőd a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő állami támogatásra, amely korábban „ÖNHIKI”
néven vált ismertté. A testület erről
augusztus végi, rendkívüli ülésén döntött. Hogy a támogatás milyen mértékű lesz, még nem tudni, a korábbi gyakorlat szerint a költségvetési hiánynak
megfelelő összeget szokták megítélni.
Az ülésen az is elhangzott, hogy idén
december 20-áig bírálják el a kérelmeket, tehát a község még jó ideig nem
számíthat az így érkező forintokra.
A rendkívüli ülés napirendjén a falu
útjainak kátyúzására beérkezett árajánlatok, illetve azok elbírálása is szerepelt, ám erre végül nem került sor.
Kiss Ferenc polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta: négy árajánlat
érkezett, ám három cég még csak nem
is járt a faluban, ők amolyan szabványajánlatokat továbbítottak. A polgármester ezért azt javasolta, hogy az-

zal a társasággal szerződjenek, amely
valóban fel is mérte a munkálatokat, s
amely összességében 4,4 milliós vállalási árat jelölt meg.
Mint ismert, a képviselők többsége korábban támogatta 3 millió forint kamatmentes kölcsön felvételét a megyei
önkormányzattól. Az összeget két év
alatt, havi egyenlő részletekben kell
visszafizetni, viszont csak az utak
rendbetételére, kátyúzásra fordíthatja.
Így tehát, ha elfogadják a jelzett 4,4
milliós ajánlatot, akkor a község büdzséjét 1,4 millióval terhelik meg a
munkálatok.
Hastó Zoltán első hozzászólóként sokallotta az egy négyzetméterre jutó
összeget, s nem értette, hogy miért
nem olyan céggel szerződnek, amely
kevesebbet kér. A polgármester válaszul ismét arra hívta fel a figyelmet,
hogy a többi ajánlattevő minden előzetes tájékozódás nélkül szabta meg az
árat.

Bogáth István az önkormányzat gazdasági helyzete és lehetőségei miatt fejezte ki aggodalmát, hiszen – mint
mondta – a polgármesteri hivatal 16
millió forint elnyert támogatással, no
meg a község önrészével megvalósuló
rekonstrukciójával is kalkulálni kell. A
képviselő ezért azt kérte, hogy a hivatal gazdasági vezetője és a szakbizottság e két fejlesztés tekintetében alaposan vizsgálja meg az önkormányzat
anyagi teherbíró képességét, s azt követően hozzanak döntést. Ő azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a költségcsökkentés érdekében most ne
valósítsák meg teljes egészében a kátyúzási terveket. A testület tagjai végül
elfogadták az ügyrendi javaslatát, így
a kérdés tárgyalása a szeptember 5-ei
ülésen folytatódott, amelyről következő számunkban, illetve a település internetes oldalán olvashatnak.

Az ország tortái megyénkben is!
Madártej, szatmári szilva, pándi meggy, szilvagombóc, kecskeméti barackos köles, almás máktorta – ezek
voltak az előző évek nemzeti finomságai. Idén egy kis fővárosi műhely, a Major cukrászda remeke nyerte az
ország tortája versenyt milotai mézes grillázstortájával.
A győztes milotai mézes grillázstora alapja egy grillázst és pörkölt diót tartalmazó piskóta. Erre kerül egy
diós pralinélap, majd a tojásos-tejszínes gőzölt krém, amely szintén tartalmaz diót. Fölé újabb piskótalap,
majd egy vegyes virágmézet tartalmazó tejszínes krém kerül, s végül egy puha karamellréteggel zárul a sor.
A tortát könnyű grillázslapok díszítik – hangzott el a tatabányai Stop Cukrászdában, ahol Rabóczky Jánosné
mutatta be Magyarország születésnapi tortáját azon kollégák jelenlétében, akik szintén vállalták, hogy elkészítik, s szerepeltetik kínálatukban.
Az ország cukormentes tortája a ribizlihabos-almás réteges lett, melynek egy-egy szelete mintegy 130 kalóriát tartalmaz, s nem található benne finomított cukor, fehér liszt, mesterséges adalékanyag és tartósítószer.

