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Verőfényes napsütés fogadta a
kömlődi gyermeknap rendezvényére
érkezőket.
Szülők, gyermekek együtt érkeztek a
kultúrház udvarára meghirdetett rendezvényre.
A szervezők számtalan programmal
készültek. Volt ott ugráló azoknak
akik az elmúlt héten keveset mozogtak. Arcfestés a vállalkozó kedvűeknek, íjászat a téren, Darts dobálás az
udvaron. Nagy érdeklődésre tartott
számot a Légoó Brigéció csoport bemutatója. A korhű római hadifelszerelést mindenki kipróbálhatta. A láncból
készült ing az bizony elég nehéz volt.
A bohócoknak igazán nagy sikerük
volt, de a lufi hajtogatás is érdekes
mesterség.
A lovas bemutatót és a lovaglást talán
senki nem hagyta ki.
A gyönyörűséges lovak a rendezvény
végén kissé fáradtan bandukoltak haza
kömlődi otthonukba.
Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek !
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Kö zö sségi munkár a hívtuk a
kömlődieket, kértük segítsenek a rendezvénytéren összeszedni a köveket. Miért
is volt rá szükség? Sikerült végre elegyengetni a tér felületét, megszüntettük
azt az áldatlan állapotot, amit az előző
években létrehoztak ott. Azonban sok
apróbb, nagyobb darab kő és tégla maradt a felszínen. A kömlődi sportkör
pályázaton nyert pénzt egy önjáró fűnyíró megvásárlására és ehhez járult hozzá
az önkormányzat anyagilag. A megállapodás szerint ők vállalták, hogy folyamatosan nyírni fogják a téren is a füvet.
A fűnyíró gépet kímélve szükséges a
tiszta felület kialakítása.
Több kömlődi honfitársunk is úgy gondolta, segít ebben a munkában. Tízen

jöttek el segíteni és az előzetes terveknek
megfelelően kb. másfél óra alatt megtisztították az újonnan kialakított területet.
A jó hangulatú munka végén bizony jól
esett az előre odakészített sör is.
Köszönjük mindazoknak, akik szombat
déletőttjükből ezt a kis időt rászánták
arra, hogy ennek a jobb sorsra is érdemes közösségnek segítsenek. Most is
megmutatkozott, hogy a jól megfogalmazott célok érdekében szívesen segítenek az emberek.
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őket a tarisznya benne egy kis útravalóval : pogácsa, pénz, ceruza, és egy emléklap a csoporttársak, óvónénik, dajka
nénik névsorával. Átvették szüleiktől a
ballagási csokrokat és " elindult a csa-

pat" , hogy körbejárva az óvodát búcsút vegyenek jeleiktől , az autóktól,
babáktól , kedvenc játékaiktól, játszósarkoktól.
Lilla néni mindenkitől néhány kedves
szóval búcsúzott, majd ők is elmondták
- szinte már iskolások módjára - búcsúzó versüket. Miután a kis- és
középső csoportosok is elköszöntek, még
egy utolsó közös játékra hívták a nagyokat:
Eljátszottuk
kedvenc mondókáinkat és
elmentünk egy
utolsó közös
medvevadászatra is.
Mivel ez a hét a
meglepetések hete volt, ez a nap is tartogatott egy meglepetést . A hét lezárásaként a dajka nénik egy hatalmas
"Hello Kitty " tortával jelentek meg az
ünnepség végén, hogy igazán emléke-

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen
megalakult a helyi értéktár bizottság.
ennek a testületnek lesz a feladata öszszegyűjteni mindazokat a dolgokat amelyek Kömlődön helyi értéket képviselnek. Lehet ez akár épített történelmi
érték, vagy a környékben fellelhető természeti érdekesség. De lehet akár egy
személynek a munkássága, életpályája.
Értéktárba kerülhet például olyan érdekes tárgy ami jellemző lehet Kömlődre,
vagy valakinek valamilyen speciális
étele, amire mások is felfigyelnek. A
bizottságnak éppen az a feladata, hogy

ezeket összegyűjtse, minősítse és rendszerezze. Bíztatunk tehát mindenkit,
akinek tudomása van a fent leírtakról,
vagy hozzá hasonlókról jelezze a bizottság felé. Személyesen is lehet kezdeményezéseket tenni akár a bizottság tagjainál, akár a polgármesternél, akár írásban,
vagy
e-mailban.
(hivatal@komlod.hu).
A bizottság tagjai alapvetően az oktatási
bizottság tagjai: Dörömbözy Piroska;
Hastó Zoltán; Csonka Alexandra; Kovács Mihályné, Hárskuti Attila hozzájuk
csatlakozott még Bognár Lajos.

Péntek délután egy kicsit meghatódva ,
megilletődve gyülekeztek óvodánk
nagycsoportosai az ünnepségre. Érezték,hogy most jött el az a pillanat, amiről a héten gyakorolt énekünk szólt:
" Kedves óvodám, sok víg nap után, itt
a búcsú nap, indul a csapat". Várta

2015. június

Kedves Kömlődi
Honfitársaink !
2015. június 04-én
16 óra 32 perces
kezdettel
megemlékezést tartunk
szeretett hazánk megcsonkításának 95. évfordulóján a kömlődi
emlékműnél.
Kérünk mindenkit, hogy
egy szál virág
elhelyezésével
emlékezzen meg a gyászos
évfordulóról !

A bizottság összetételénél fontos szempont volt, hogy a kömlődi civil szervezetek képviseltessék magukat a kömlődi
értékek összegyűjtésében. Ennek érdekében minden kömlődi civil szervezet
vezetője felkérést kapott a munkában
való részvételre. Ebben a munkában
sem kíván valamennyi civil szerveződés
részt venni. Mint névsorból kitűnik a
helyI polgárőr egyesület, a helyi vöröskereszt szervezet, a helyi sportkör képviselője részt vesz a munkában. Nekik
biztosan fontosak a kömlődi értékek.
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Az idei kömlődi búcsú sem múlt el a
szokásos esőzések nélkül. A nagy különbség csupán annyi volt, hogy már a
hét elején elkezdődött az esőzés és folyamatosan esett, csak esett.
Már - már úgy nézett ki, hogy nem
lesz megtartva az idei kömlődi búcsú.
Jó kömlődiek már el is terjesztették és
tényként kezelték.
Azonban szerdán megérkeztek a hintások és le is települtek annak rendje
módja szerint.
Mindig kevesen vettek részt ezen az
alkalmon, ezért ebben az évben a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem
fog kérni helypénzt. Az elképzelés az,
hogy ezáltal talán újból fel tudjuk
éleszteni a búcsúi hangulatot. Az elképzelést persze mindenféle tényezők
befolyásolhatják, ilyen volt most például az eső amelyből nagyon sok esett.
A vasárnap azonban felüdülést hozott,
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tért.
Mire " jóllakattuk " , megsimogattuk az
udvar lakóit Durcás és Tündi is készen
álltak a lovaglásra. Minden kisgyerek
felült a ló hátára, és nagyon élvezte a
lovaglást .Mint mindig most is hatalmas élménnyel tértünk vissza az oviba.
Köszönjük a Musztáng Lovasudvarnak
a kellemes délelőttöt, és a lovaglás
lehetőségét. És hogy ne csak a lovak
kapjanak csemegét, visszatérve az oviba a gyerekeket is virágnyalóka nya-

elállt az eső és egész nap jó idő volt.
Így aki rászánta magát, hogy ki menjen
a térre, nem csalatkozott. Igaz kevés
árus volt és néhány szórakoztató esz-

köz volt csupán, de a régi ismerősökkel
találkozni lehetett és egy jó beszélgetés
azért sokat megér.

és az ügyességi játékokat is. A délelőttnek nem volt vesztese, csak győztese
mert a gyerekek csapatban dolgozhattak, mozoghattak. A rendezvény végén
mindenkinek kijárt egy kis édesség is.
Szám Antalné

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat
családgondozói minden évben több
alkalommal iskolai ügyességi programokat szerveznek. 2015. március 31-én
húsvéti készülődést szerveztek a Perczel Mór Általános Iskola diákjainak. A
gyerekek a nyulat, bárányt, kakast készítettek. Ragasztottak, gyöngyöt fűztek, rajzoltak. Az elkészített rajzokat
boldogan hazavitték.
Április 28-án ismét próbára tették a
gyerekek kézügyességét Kovács Mihályné védőnő segítségével. Többféle
képeslapot készíthettek Anyák Napjára
édesanyjuknak, nagymamájuknak. Rajzoltak, ragasztottak, vágtak, idézetet
választottak és persze jókívánságokat
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írtak a lapokra. Ki-ki az írástudása és
kézügyessége alapján.
Május 26-án a gyerekeket megmozgatták a családgondozók, gyermeknapi
sportversenyt szerveztek számukra. Az
időjárás nem kedvezett a szabadtéri
programnak, így az eseményt az iskola
tornaszobájában illetve előterében szervezték meg. A legnépszerűbb játék a
„rókavadászat” volt, ahol csapatoknak
kellett megkeresniük a tornaszobában
eldugott 53 papír rókát. Utána pedig
nekik kellett ugyanúgy elrejteni a
ravaszdiakat. Egyetlen szabály volt
csupán, egy pici darabnak ki kellett
látszódnia azon a helyen ahol elrejtették őket. Nagyon élvezték a képkirakót

A felnőttek számára június 2-án
10.00-12.00 óráig ingyenes ruhabörzét szerveznek a családgondozók a
Művelődési Házban.
Ide várnak mindenkit, akinek szüksége van az adományokra. A ruhaosztásra az Oroszlányból hozott ruhák
mellett az eddigieknek megfelelően a
kömlődi emberek adománya is kiosztásra kerül. Kérünk tehát mindenkit
akinek megunt ruhája, cipője van
hozza el, mert azt még más szívesen
viselné. Segítsünk másikon, ha tehetjük.

Aki hallott már a MI kis óvodánkról, az
bizonyára azt is tudja, hogy nálunk a
gyereknap minden évben egy egész
hétig tart. Ilyenkor a hét minden napján
kisebb-nagyobb meglepetésekkel, különleges programokkal várjuk a gyerekeket.
A hét első ovis napját mindnyájan izgatottan vártuk. Legfőképp,hogy milyen
időre ébredünk. Ez nagyon fontos volt,
hiszen a budakeszi vadasparkba terveztünk kirándulást a szülőkkel közösen.
Az eső nem esett, ám a nap sem sütött
mikor reggel hátizsákjainkkal felszálltunk a buszra. Ahogy közeledtünk a
célhoz, a felhők egyre ritkábbak lettek.
A buszról már ragyogó napsütésben
szálltunk le, és vidáman vágtunk neki a
terepnek : kerestük az állatokat. Az
első ketrecben kis mókusok, sünök,
galambok vártak ránk. Az őzek , szarvasok épp reggeliztek, vaddisznó mama öt csíkos hátú malackáját terelgette.
A nagyvadak közül a bivalyok,a vadlovak tetszettek a gyerekeknek. A medvék lustán henteregtek, a farkasok izgatottan jártak-keltek. A sakál éppen a
szomszédos ketrecben lévő varjúra
fente a fogát, a varjú direkt incselkedett
vele,hisz biztonságban érezte magát. A
hiúz egy nagy cicához hasonlított, a
nyestkutyát nem ismertük fel. A parasztudvar lakói viszont mindenki számára ismertek voltak,mégis örömmel
fedezték fel a gyerekek a libákat, kakasokat, pulykákat , nyulakat, szamarat ,
tehenet, kecskéket, birkákat, mangalica
malacokat.
Bejárva a parkot utunk végén egy játszótérhez értünk. Itt aztán felszabadultan együtt hintáztak, mászókáztak ,
csúszdáztak anyukák,apukák, óvó nénik, gyerekek és mindnyájan nagyon

jól éreztük magunkat.
A nap végére kiürültek a hátizsákok is
és természetesen a fagyizás sem maradt
el. Kellemesen elfáradtunk ,de sok élménnyel tértünk haza.

Május 12-kén a könyvtár szervezésében
köszönthettük Varró Dániel költőt, íróolvasó találkozó keretében. Elsőként az
iskola tanulói köszöntötték a őt, felolvastak a tankönyvükben levő verséből.
Ezután meghallgathattunk néhány verA következő nap meglepetése a soproni set a költő előadásában, majd a jelenléHabakuk Bábszínház Hamupipőke
vőket bevonva verselt, játszott a jelenlécímű előadása volt. Az általános iskovőkkel közösen vendégünk. A gyerekek
lásokkal közösen tekintettük meg a
ügyesen megoldották a találós kérdéseművelődési házban. A klasszikus mese ket. Jó hangulatban, vidáman telt az idő.
gyönyörű háttérrel , ízléses bábokkal ,
A könyvtárban megtalálhatók a gyerehangulatos előadásmódban elevenedett kekről, gyerekeknek írt bájos versesmeg a színpadon a gyerekek körében
könyvei, és a nagy sikerű "Túl a Maszat
nem kis sikert aratva.
-hegyen"című verses meseregénye is.
Csütörtök ismét élményben gazdag
napnak ígérkezett, hiszen a Musztáng
Lovas udvarba voltunk bejelentkezve lovaglásra. Az már
természetes dolog,hogy ilyenkor szinte minden kisgyerek sárgarépával, almával,
vagy valami hasonló csemegével érkezik az óvodába, hiszen
Józsi bácsiéknál rengeteg állat
van,és ők is várják a csemegét.
Mint mindig most is a kutyus szaladt elénk, de pár másodperc múlva már a cica is
ölben dorombolt. Megsimogathattuk kicsi fekete cicáját is,
majd egy pici kopasznyakú
naposcsibe került ölbe.
A mérges pulyka ekkor már
toporzékolt, a páva illegette
magát gyönyörű faroktollával.
Kacsa mama a tóban úszkált
kiskacsáival. Az út egyik oldalán kecskék és birkák sorakoztak a csemegéért, a másik oldalról a karámban levő lovak
könyörögtek egy-egy jó fala-

Kovács Mihályné, könyvtáros.

