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Sokan éltek a lehetőséggel, hogy tanúi
legyenek a ”Kömlőd Községért” díj
átadásának. A zsúfolásig megtelt Tanácsteremben Bogáth István köszöntötte a megjelenteket, majd Schvarczné
Stieber Rita ismertette a képviselőtestület döntését az ez évi díjazott személyéről, aki Edőcs Olga kömlődi la-

kos lett. Bogáth István polgármester
felkérte Kovács Mihályné Erzsikét,
hogy méltassa Olgi munkáját, hiszen Ő
volt a javaslattevő személyére a kitüntetést illetően. Ezek után került sor az
emlékplakett és az oklevél átnyújtására.
Kovács Mihályné Erzsike elmondta,
hogy 1979. óta munkatársa Olgi, ám
számára mindig több volt, mint takarítónő. Munkáját lelkiismeretesen végezte, de Ő ezen felül is többet tett. Sokáig
mosta a textil holmikat, bármilyen váratlan helyzet adódott megoldotta. A
mozgó szakorvosi szolgálat idején nyitotta a tanácsadót a korán érkezőknek.
Zárta az ajtót, megvárta míg az utolsó
gyermek is felöltözik, hogy ők az orvossal tovább mehessenek a másik
tanácsadóba. Bizton számíthatott Erzsike arra, hogy ha véletlenül lehűlt volna
a levegő, meleg várja a csecsemőket,
kisgyermekeket a rendelőben
Olgi
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jóvoltából. Tudom, hangsúlyozta Erzsike, hogy az iskolában is feladatán felül
teljesít. Sokszor figyelt a parnaki diákokra, le ne késsék a buszt, hogy biztonságban hazatérjenek. Sokszor nyitotta is az iskolát a korán érkező gyerekek
számára. Kirándulásokon is tyúkanyóként vigyázott a gyerekekre, s mindig

rávezette őket a helyes viselkedésre.
Minden esetben számítani lehet rá akár
könyvtárosi, akár más rendezvények
megtartásakor. Ahogy fogalmazott Kovács Mihályné Erzsike, ezek az említett
pluszmunkák nem látványosak, de nélkülük megakadna a folyamat minden
területen. A védőnő méltatását kiegészítette még a Jegyző Asszony azzal,
hogy igen sokat segítette az Ő munkáját
is Olgi a házasságkötésekkor az előkészületek, az esketések sikeres lebonyolítása érdekében.
Edőcs Olga meghatottan, kicsit zavartan, de boldogan hallgatta a méltatásokat és fogadta a közösség gratulációit.
Itt kívánunk a lap hasábjain keresztül is
nagyon jó egészséget, sikereket, és az
eljövendő nyugdíjas évekhez jó pihenést!

8.

Az önkormányzat immár harmadik
esztendeje pályázik a kormány szociális tűzifa pályázatán. Ebben az évben
is támogatásra érdemesnek minősítették a benyújtott pályázatot. A Belügyminisztérium már hatodik éve írja ki a
pályázatokat téli tűzifa beszerzésre.
Felmerülhet a kérdés akkor miért csak
háromszor nyertek? A válasz nagyon
egyszerű! Azért mert csak a 2014-ben
megválasztott képviselő-testület idején
lett benyújtva a pályázat. Ennyi és
nem több, egyszerűen pályázni kell!
A mostani vezetésnek nagyon fontos,
hogy a rászorulók hozzájussanak a téli
tüzelő kiegészítéséhez. Tudja mindenki, hogy a kiadható mennyiség nem
elég az egész télre, de mindenképpen
segítség és ez fontos szempont a jelenlegi faluvezetés szemében, (szívében).
Az idei pályázat során minden eddiginél nagyobb mennyiséget (54 erdei
köbméter) sikerült pályázati úton elnyerni.
A képviselő-testületnek meg kellett
alkotnia hozzá a helyi rendeletet
amely szabályozza mennyi fa juthat
egy családnak. Az előző évi lehetőségeket számba véve akár 27-30 család
is részesülhet a Magyar Kormány
által biztosított lehetőségből.
Ezek mellett egy másik pályázatunk is
sikerrel szerepelt, itt 34 köbméter tűzifát nyertünk. A közútkezelők által az
utak mentén kivágott fákra lehetett
pályázni, mi ezt is megtettük és siker
koronázta munkálkodásunkat. Mindkét pályázat esetében a szállítási költség az önkormányzatot terheli. Képviselő-testületünk felvállalta ezt a költséget.
Így tehát összességében mintegy 50
család tűzifa ellátásához tudunk hozzájárulni.
Kérjük az egyedi kérelmeket minél
előbb nyújtsák be az önkormányzat
felé
Bogáth István polgármester
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Út és hídavató ünnepségre gyülekeztek
a kömlődiek, a rossz idő ellenére is volt
érdeklődés az esemény iránt, hiszen
sokakat érint Kömlődön a Petőfi Sándor utca felújítása és az áteresz, a híd
rendbetétele.
Bár az időjárás ismét a szigorú, barátságtalanabb arcát mutatta, az avató
nem maradt el, kicsit rendhagyó módon
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
került sor a szalag átvágására, hogy a
zord időjárástól megkíméljék azokat,
akik érdeklődtek az esemény iránt.
Mintegy harminc embert köszöntött
beszédében Bogáth István polgármester, elsősorban Czunyiné dr. Bertalan
Judit országgyűlési képviselő asszonyt,
a Bazalt Kft., mint kivitelező képviselőit, a megjelent kömlődi lakosokat.
Tájékoztatta a jelenlévőket az út régi
állapotáról, majd beszélt arról, hogy
miként jutott ahhoz az anyagi erőhöz
az önkormányzat, ami lehetővé tette
ennek a fontos beruházásnak a létrejöttét. Elmondta, hogy nagy köszönet
illeti Képviselő Asszonyt, aki minden
erejével azon van, hogy a község fejlődésében szerepet vállaljon oly módon,
hogy a megfelelő fórumokon képviseli
a falut. Bogáth István polgármester jó
gazda módjára minden momentumot
dokumentált videó felvétellel is, így a
beszéde közben a jelenlévők megtekinthették az út régi állapotát, azokat a
komoly munkálatokat, ami történt a
felújítás alatt, s ahogy elnyerte a végső
állapotát ez a fontos útszakasz.
Felkérte Czunyiné dr. Bertalan Judit
képviselő asszonyt, hogy pár szót szóljon a jelenlévőkhöz:
Képviselő Asszony beszédében örömmel állapította meg, hogy ha Kömlődre
jön, akkor vagy jó hírt hoz egy-egy
pályázat sikeres megnyeréséről, vagy

átad valamit. Örömmel jött, mint
mondta, mert a fejlődés mindig örömteli egy település életében, kiváltképp
akkor, amikor látjuk, hogy pár km-rel
távolabb eső település mennyivel ütemesebben fejlődik. Kömlőd is elindult

ezen az úton, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok, kisebb-nagyobb beruházás valósult meg az új vezetés jó
munkájának köszönhetően. Most megújulhatott a Petőfi utca és a hatalmas
esőzések áradásai ellen immár biztonságot jelentő híd is. Persze a rendelkezésre bocsájtott összeg nem volt elegendő, így az önkormányzat még 1,7
millió forinttal kiegészítette azt annak
érdekében, hogy a munkálatok teljes
egészében
befejeződhessenek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit további
aktivitásra buzdította a települést, a
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vezetést, hogy pályázzanak, használjanak ki minden lehetőséget, mert ezen
pénzek segítségével egyre szépülhet,
fejlődhet a falu.
Egyedi a pillanat, jegyezte meg a Képviselő Asszony, amikor a jelképes
nemzeti színű szalagból levágott egy
kis darabot, hiszen ilyen „átadási ceremónián” még nem vett részt, de örömmel tette, s adta át a emléket a község
polgármesterének, egyszersmind felavatva a Petőfi Sándor utcát.
Bogáth István polgármester megköszönte az elismerő szavakat, majd kérte
a jelenlévő Bazalt kft., képviselőjét,
akik a munkákat elvégezték, pár szóval
vázolja a munkálatok folyamatát.
A családias ünnepség kötetlen baráti
beszélgetéssel, a nyugdíjas klub jóvoltából sütizéssel és teázással zárult.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
ingyenes influenza elleni védőoltások
megérkeztek.
Kérje háziorvosától.
A jogosultságot Ő állapítja meg.
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A Kömlődi Mazsorett Csoport is részt
vett a 2017. október 7-én megrendezett
I. Nemzetközi Bakony Kupa Mazsorett
és Twirling versenyen Kisbéren. A

összegyűlt gyerekek és kísérők, érdeklődők először a régi versenyeket idéző
diavetítést láthattak, majd Nagy Klára
és Nagy Zoltán műsorvezetők köszöntötték a versenyzőket és a megjelent
vendégeket, és ismertették a verseny
szabályait. A szabályismertető után
bemutatták a szakmailag magasan képzett zsűritagokat, Novák Zsuzsannát,
Baloghné Vass Katalint és Pátkai Balázst. Ezt követően a Himnusz elhangzása után Géringer Istvánné, a Kisbéri
Wass Albert Művelődési Központ igazgatója hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt, majd elkezdődött a verseny.
A közönség az egész napos rendezvényen számos produkciót láthatott. A
mazsorett műfaj kedvelői tudhatják,
hogy ma a mazsorett produkciók már
nem csak katonazenére készülnek. A
zenei stílus rendkívül változatos, zene
szempontjából a katonazene mellett
jellemző a modern és latin zene is. Csoportunk meg kívánja őrizni a hagyományos mazsorett stílust, így formáció
induló kategóriában is indultunk a versenyen, de természetesen mi is neveztünk formáció kategóriában is. Ez utóbbi a kategóriát a versenykiírás szerint a
zenei kíséret különbözteti meg a formáció induló kategóriától.
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Csoportunk két korcsoportban működik, így mini és kadet korcsoportba is
neveztük. Mini korosztályú csoportunk
tagjai 7-9 éves kor közötti lányok, kadet korosztályú csoportunk tagjai 10-13
éves kor közötti lányok.
A gyerekek most táncolhattak először
nagy közönség előtt egy komoly, versenyszerű megmérettetésen. Izgatottan
várták, és örültek, hogy végre ők is
részt vehetnek egy ilyen rendezvényen.
Az ilyenkor szokásos izgatottság ellenére nem jöttek zavarba a megmérettetés nyomásától, a produkciókat szépen
kivitelezve, mosolygással fűszerezve
adták elő. A versenyen a szülők többsége az egész napon jelen volt, segítséget
nyújtottak ahhoz, hogy a lányok mazsoretthez méltó külsővel időre készen
legyenek, és a nap folyamán büszkén
készítették a szebbnél szebb fényképeket. A produkciók alkalmával pedig
meghatottan nézték a kicsi lányukat a
hatalmas színpadon.
A verseny délelőtti és délutáni részből
állt. Örömmel tudtuk meg, hogy a rendezvényen játszósarok működik, így
akinek kedve volt, a délutánt játékkal is
tölthette. Ez mellett alkalmunk nyílt
más csoportok produkcióit is megcsodálni. A délutáni blokk után eredményhirdetés következett, majd a színpad
mögül két hatalmas tortával lepték meg
a gyerekeket a szervezők, a gyerekek
boldogan sorba is álltak a tortáért. A
nap hosszú volt ugyan, de az öröm
olyan nagy volt, hogy a tortaevés után a
díjakkal
való
büszke
fényképeszkedésre maradt még egy kis
energia, majd mindenki utazott haza. A
11 csillogó szempárt nézve arra a következtetésre jutottunk, hogy nehéz volt
a nap, de megérte.
Mini korosztályban formáció, induló, 1
bot kategóriában 2. helyezést, formáció, pom-pon kategóriában 2. helyezést
értünk el. Kadet korosztályban formáció, induló, 1 bot kategóriában 2. helyezést, formáció, 1 bot kategóriában 3.
helyezést értünk el.
A versenyen számos fotó készült, melyek megtekinthetőek a Kömlődi Mazsorett Csoport nyilvános Facebook
oldalán.
-Madari Éva
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Az időjárás nem a legbarátságosabb
arcát mutatta Kömlődön sem, ennek
ellenére 35 honfitársunk elénekelte
Schvarczné Stieber Rita köszöntője
után a Himnuszt. Az 1956-os forradalom hőseire Bogáth István polgármester emlékezett. Elmondta, hogy a
rendszerváltás óta mint mindenütt,
így a községben is megemlékeznek
évente a forradalomról. Elgondolkodott azon, hogy vajon akkor gondoltak-e arra az emberek, hogy beírják a
történelembe magukat, és több mint
61 év után is eszükbe jut az utódoknak a hősiességük, az emberfeletti
küzdelmük? Valószínű ott és akkor
csak a változásért, a szabadabb jobb
életért harcoltak. Sajnos az életek
árán kiharcolt szabadság csak tiszavirág életű volt. Talán akkor csillant fel
utoljára a nemzeti egység képe, hiszen azóta eltelt időben, és napjainkban sem egy irányba tart az ország.

Az akkori hősök szembeszálltak a
betolakodókkal, hiszen egy cél vezérelte őket, egy független, szabad Magyarország. Sajnos ma is, mint egykoron vannak csoportok, személyek,
akik valamiért nem érdekeltek abban,
hogy a Magyar Nemzet megmaradjon
egységes népnek a hazában. Sajnálatát fejezte ki, hogy itt helyben Kömlődön sem más a helyzet, itt is fellelhető, hogy nem mindenki örül a közös sikereknek. A hősökre emlékezve is kötelességünk nekünk, a mai
nemzedéknek, hogy egy szeletet hozzátegyünk az Ő álmaikhoz.
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Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc
emléknapján, október 4-én. Ez a nap
Assisi Szent Ferenc - az állatok védőszentjének- halálának a napja. A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már
a 13. század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell, ami körülvesz
minket, legyen az élő vagy élettelen.
A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére
felhívják a figyelmet.
Izgalommal teli várakozással készül-

Mindenkit összefogó, hosszú kígyó
néptánccal kezdődött az idei Tök jó
buli.
Pintér Mónika néni vezetésével sikerül
a legtöbb anyukát és apukát
táncba szólítani.
A bemelegítő mozgás után
a Tök király választás következett. Az idei évben
sajnos nagyon kevés és csak
kis méretű tökök termettek.
Mivel szinte lehetetlen volt
eldönteni, hogy melyik tök
volt a legnagyobb, így egy
királyi pár, Benedek Henrietta és Mező Levente fejére
került a korona.
Hagyományos program a
Tökmag avató. Az idei évben 8 Tökmag „avatására”
került sor, akik bámulatos
bátorsággal teljesítették a
gyorsasági, ügyességi és
erőpróbát, a nagyszámú közönség előtt.
A „kötelező” bevezető programunk
után következett az est fénypontja, a
tökfaragás. Mindenki tetszésének megfelelően faragott barátságos vagy ré-
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tünk erre a napra!
A
gyerekeknek
kedvenc plüssállatkáját kellett elhozni az oviba. Aki
elfelejtette elhozni, az a csoportszobában
található
játékok közül választhatta ki a neki
legszimpatikusabb
figurát. Ezekkel a
játékokkal aztán a
tornán mozgathatták meg izmaikat, sőt még pár pillanat
erejéig bele is bújhattak egy-egy állat
bőrébe, azáltal, hogy a mozgását utánozták: pl.:mackójárás, fókajárás, kiskutya, kiscica, lovacska… Reggeli után
mindenkinek mondani kellet egy kedvenc állatot. Erről az állatról elmondtunk mindent, amit tudunk: házi állat,
vagy vadon élő;szárazföldi, vagy vízi;
mi borítja a testét:toll, szőr vagy esetleg
valami más; hány lába van; milyen
hangot hallat;ha házi állat, akkor mi a
haszna, és még sok-sok ismertető jegyet soroltunk fel.
Ezután elérkezett a nap csúcspontja:

elsétáltunk a Musztang Lovas udvarba,
ahol Kiss Józsi bácsi megmutatta nekünk a háziállatait és a lovait. A gyerekek összegyűjtöttek egy láda répát és
almát az állatoknak, amit majd Józsi
bácsi odaad nekik. Megbeszéltük, hogy
az állatok közelében nem szabad hangoskodni, hirtelen mozdulatokat tenni,
mert akkor azok megijednek. Alaposan
szemügyre vehettük az állatokat, elmondtunk mindent, amit tudunk róluk.
Meg is simogathattuk őket – már amelyik hagyta magát. Majd ezután jött a
meglepetés: Józsi bácsi befogta a kocsi
elé Durcás lovat, és két fordulóval mindkét csoportot megkocsikáztatta. A
bakról nem hiányozhatott Morgó kutya
sem! Egészen más érzés volt a lovas
kocsiról látni kis falucskánk utcáit, az
ovit, a boltot, az ismerős embereket.
Még másnap is beszélgettünk az előző
napi tartalmas délelőttről.
Felhívtuk a gyerekek figyelmét arra,
hogy nemcsak az állatok világnapján,
de a hétköznapokban sem szabadna
elfeledkeznünk a bennünket körülvevő
természetről, élőlényekről.

misztő állathoz hasonlító alakzatot.
Közben természetesen sütőtököt, tököknek, szellemeknek díszített sütiket
lehetett fogyasztani, amit itt köszönünk

meg kellett keresnie a saját nevével és
jelével ellátott töklámpás képet, ami az
óvoda udvarán volt elrejtve. Izgalmas
keresés indult, aki megtalálta, cserébe
kislámpást és ijesztő töklámpás lufit kapott. A lámpásokat meggyújtva körbejártuk
az óvodát, énekelve: Sej haj,
eldaloltunk minden dalt!
Hogy mennyire népszerű ez
a rendezvényünk az is jelzi,
hogy 35 kisgyerekből, 32-en
jelen voltak, szülőkkel, testvérekkel, három kisgyereknek betegség miatt kellett
otthon maradnia.
Voltak visszatérő, régi óvodásaink is, kiket mindig szeretettel fogadunk és betérő,
vendég családok is.
Köszönjük mindenkinek, aki
itt volt és hozzájárult a buli
sikeréhez.
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló
hangulatban találkozunk!

meg a kedves szülőknek.
Az elkészült töklámpások beragyogták
az óvoda udvarát miután besötétedett.
Szükség is volt a fényükre, hisz egy
utolsó közös feladatként, mindenkinek

Az óvoda nevelőtestülete

Az óvoda nevelőtestülete
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Az óvodák minden évben keresnek
olyan témát, feladatot, tevékenységet,
melynek az egész tanévben kiemelt
szerepet tulajdonítanak, megkülönböztetett figyelmet szentelnek. Ebben a
tanévben a mi óvodánk kiemelt feladatként jelölte meg a természet- és környezetvédelmet. Fokozottabban figyelünk a jeles napokra, zöld napokra,
valamint célul tűztük ki a „Madárbarát
Óvoda” cím elnyerését!
Első lépésként regisztráltunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Madárbarát kert-Madárbarát
óvoda programjába. Az ott megadott
instrukciókat követve, az új év tavaszán reméljük már elnyerjük a megtisztelő címet, és megkapjuk az ezt
bizonyító táblácskát is, mellyel mindenkinek tudtára adhatjuk, hogy ebbe
az óvodába
csupa madárszerető
gyermek és felnőtt jár.
Legelső feladatunk az őszi-téli etetés!
Ősz és tél
A madarak számára az ősz és a tél a
költést követő nyugalmi időszak. Számos madarunk elvonul, más fajok
viszont itthon maradnak, vagy hozzánk érkeznek telelni. Ilyenkor a legfontosabb feladatunk a hó és tartós
hideg megérkezésével az etetés megkezdése, és az egész éves itatás folytatása. Ekkor érdemes kitakarítani és
felújítani a régi, illetve kihelyezni az
új odúkat. A természetes és mesterséges odúk nem csak a költési időszakban fontosak a madarak életében, őszszel és télen sok faj éjszakázásra használja ezeket.
Mivel a városi és falusi madarak hozzászoktak az ember jelenlétéhez, az
odúhoz a fiókáit etetni érkező, vagy a
madáritatóban fürdő madarak megfigyelése életre szóló élményt jelent a
gyerekeknek. A madarak kínálta pedagógiai lehetőségeket télen sem kell
nélkülöznie a madárbarát óvodának. A
nyüzsgő madáretetők, különösen a csoportszoba ablakába helyezett ablaketető
életének megfigyelése a zord időszakban is remek elfoglaltságot jelent.
Nem titkolt szándékunk a falu lakosságát is bevonni ebbe a szívet-lelket melengető feladatba, amivel máris tettünk
KÖZÖSEN valamit a minket körülvevő természet védelméért!Mi - óvónénik
és dadusnénik – a házunk körül mindig
teszünk ki eleséget ősszel és télen apró
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hasznos társainknak, és izgalommal
várjuk, hogy melyik madárfajt pillanthatjuk meg az etetőnk körül. Csodálatos időtöltés ezen apró élőlények megfigyelése! Ráadásul tavasszal igen nagy
szolgálatot tesznek majd az ébredő káros rovarok elkapásával!
Ha valaki úgy gondolja, hogy el kezdi
etetni a madarakat, küldünk néhány
tanácsot az etetéssel kapcsolatban - kis
szomszédaink védelmének érdekében!
-A legfontosabb téli madáreleség a nem
sózott, nem pirított, magas olajtartalmú
fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba

érdemes apró szemű magvakat: kölest,
muhart stb. keverni, a legegyszerűbb,
ha az állatkereskedésekben,
barkácsáruház-láncokban, kisebbnagyobb áruházakban (pl.: Tesco,
Prima, CBA, OBI,stb…) kapható pinty
és hullámos papagáj magkeveréket
vásárolunk. Ne keseredjünk el , inkább
örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! Sok madár csőre
ugyanis nem elég erős az egész napraforgó szemek feltörésére (pl. vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a törött
szemekből kihulló magtörmeléket, a
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napraforgóba keveredő gyom és egyéb
apró magvakat tudják hasznosítani. A
napraforgó és a köles (valamint egyéb
apró szemű mag) mellett természetesen
a natúr (nem sózott, nem pörkölt) dió,
fekete dió, mogyoró, földimogyoró,
kesudió, pisztácia stb. is potenciális téli
madáreleség. Ezek az olajos magvak
jóval drágábbak a napraforgónál, ezért
inkább kiegészítőként alkalmazhatóak
az etetőkön.
-Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a
nem sós vagy kifőzött szalonna, a fagygyú, illetve a ma már szinte bármely
élelmiszerbolt állateledel kínálatában
szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen
jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon
szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.
- Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, elsősorban
a legolcsóbb almával is etessünk.
Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok
és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a havat.
Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó
madár kedveli, így nagy segítséget
nyújthat a szokatlan módon áttelelő
madaraknak, például a
barátposzátának is. Adható a madaraknak ezen kívül főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek, ezeket
elsősorban a rigók és rovarevők fogyasztják.
-SOHA NE ADJUNK SE AZ ÉNEKESMADARAKNAK AZ ETETŐBEN, SE A VÍZIMADARAKNAK
KENYERET, KENYÉRMORZSÁT,
PÉKSÜTEMÉNYT (POPCORNT,
CHIPSET, ÉS HASONLÓ EMBERI
FOGYASZTÁSRA IS CSAK MINIMÁLISAN JAVALLOTT TÁPLÁLÉKOT), MERT EZ KÁROS, SŐT, KIMONDOTTAN VESZÉLYES SZÁMUKRA!
Ami mindezek mellett még nagyon
fontos: MINDIG LEGYEN KIRAKVA
SZÁMUKRA VÍZ!!!
Jó madarászást, kellemes időtöltést
kívánunk!
Gézengúzok
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Óvodánk nevelőtestülete lehetőséget
kapott egy továbbképzésen való részvételre, melyet ezúton is nagyon köszönünk Kömlőd község vezetőinek,
képviselőtestületének.
A Budapesten megrendezett konferencia témája elsősorban a magatartászavaros gyerekek kezelése, segítése volt. Az előadók különböző témákban mondták el hitvallásukat a gyermekek nevelésének tekintetében, melyet több előadás során osztottak meg
velünk.
Meghallgattuk az Óvodai Nevelés
szaklap történtét, mely 70 évre nyúlik
vissza. A régi időkből vett idézetek
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy magatartászavaros gyerekek régen is voltak, csak máshogy
nevezték őket. A magatartászavarnak
sok oka lehet. Ezek többsége rejtett
probléma, mely stresszt okoz a gyermekben, ezt a feszültséget megszűntetni az oktatási intézményben ritkán
lehet, de a tüneteit általában észrevesszük. A problémás gyerekek
„javítókulcsa” szinte minden előadó
véleménye szerint a szeretet, a megfelelő korlátok felállítása és az odafigyelés.
Kiemelték a család szerepét, a nevelésben, hiszen az óvodának csak kiegészítő, segítő szerepe van a gyerekek életében. A nevelés elsősorban a
család feladata, de nagyon fontos az
intézmény és a szülők őszinte és harmonikus kapcsolata, hiszen az óvónő
csak akkor tud segíteni a gyermeknek, ha a probléma minden tényezőjét
ismeri.
Ismertetőt
kaptunk a gyermekek
alapvető jogairól. Az előadó kiemelte
a gyermekek szeretethez való jogát,
illetve felhívta a figyelmet a gyerekre
való odafigyelés fontosságára.
Bízunk benne, hogy a konferencián
hallottak a gyakorlatban is olyan jól
fognak működni, mint ahogy azt a
szakemberek elméletben elképzelik.
A megismert módszereket és stratégiákat alkalmazni fogjuk, hiszen hasznos dolgokat osztottak meg velünk az
előadók. Reméljük, később is lesz
alkalmunk ilyen hasznos beszélgetéseken, konferenciákon részt venni.
Egy biztos, a Gézengúz oviban szeretetben továbbra sem lesz hiány.
Az óvoda nevelőtestülete
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2017. október 16-kán Dr. Török Mária
tartott előadást, "Ami megtart.. Boldogan megöregedni" címmel. A témából
adódóan a nyugdíjas klub tagjai adták a
hallgatóságot. A nagyon szépen felépített előadás szólt a testi-lelki változásokról, az idősebbek társadalmi, családon belüli szerepéről. A boldog öregség
megélésében fontos szerepe van az elengedésnek, megbocsájtásnak, szeretet-

nek, és az aktív életnek. Életünk során
rengeteg tudás, tapasztalás, jó és rossz
élmény ér minket, ami bölcsebbé tesz
az idő múlásával. Fontos, hogy mindenki megismerje saját értékeit, szeresse,
elfogadja önmagát, és találjon korának,
érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot.

Október 6-án, Nemzeti Gyásznapunkon
megemlékezést tartottunk Kömlődön a
Hősök Parkjában.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékére állított kopjafa mellett
mintegy 25 fő honfitársunk gyülekezett,

hogy lerója kegyeletét a HŐSÖK emléke előtt.
A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.
Az ünnepi beszédet Schvarczné Stieber
Rita aljegyző asszony mondta. Megemlékezett az egykori hősökről, kiemelve
azt a mérhetetlen hazaszeretetet amely
az akkor élt nemzedéket vezette. Emlékezett a mártírokra, akik a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért. Nekünk ma élő nemzedéknek kötelességünk emlékezni mindazokra, akik feláldozták életüket a magyar szabadságért.
Ez teljesen független attól melyik történelmi korszakban történt. Sajnos volt a
magyar történelemben erre példa.
Az emlékezők sorát Kriskó Éva tanuló
folytatta.
Ezek után az emlékezés koszorúinak
elhelyezése következett. Kömlőd Község Önkormányzata nevében Bogáth
István, polgármester és Szemeti Ferenc,
alpolgármester koszorúzott, majd az
emlékezés mécseseit gyújtották meg a
jelenlévők.
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Kovács Mihályné, könyvtáros.
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Október hónap programokban bővelkedett mind a gyerekekre , mind a felnőttekre vonatkozólag.
Befejeződött az úszótanfolyam. Az
utolsó foglalkozáson nyílt nap volt,
melyre vendégül hívtuk a szülőket, a
képviselő testület humán bizottságának
tagjait és a polgármestert. Aki elfogadta
meghívásunk, a saját szemével győződhetett meg arról, hogy az úszás oktatásra szánt támogatás nem hiába való
volt,hiszen szinte valamennyi résztvevő
kisgyerek elsajátította az úszás alapjait.

Okt.4. Az állatok világnapja. Hagyományainkhoz híven meglátogattuk a
Musztáng Lovas udvar lakóit, majd az
idén lovaglás
helyett
lovaskocsikáztunk, mely hasonlóan
nagy élményt jelentett minden kisgyereknek.
Okt. 6. Nevelőtestületünk részt vett a
XX. Országos Óvodai Szakmai Konferencián,Budapesten melynek címe: „
Én is segítségre szorulok” , fő témája
pedig a magatartászavar kezelése, segítése volt.
Okt. 12.: Intézményünk egyik legnépszerűbb őszi programja A Tök jó buli ! Ezúttal is nagyon jó hangulatban
telt. Köszönjük a részvételt a jelenlegi,
és volt ovisainknak, családjuknak, valamint a vendégeknek is. Nagyon sok
ilyen jól sikerült rendezvényt kívánunk
magunknak a továbbiakban is J !
Okt 19 : .A nagy és középsőcsoportos
gyermekeinkkel megnézhettük, az iskolásokkal közösen, a Ki lakik az avar
alatt? címmel megrendezett interaktív
előadást, ahol betekintést nyerhettünk a
bogarak és kisállatok őszi életmódjába.
Mivel óvodánk kiemelt feladatának
tekinti a környezet, illetve az állatok
védelmét, ez az előadás rendkívül tanulságos volt.
Az Oroszlányi Pedagógiai Szakszolgálat nyílt hetet tartott, melynek során
logopédiai, gyógytestnevelés és fejlesztőpedagógiai bemutató foglalkozások
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látogatására volt lehetőség. Munkaidőn
kívül nevelőtestületünk minden tagja
részt vett egy ilyen bemutató foglalkozáson. Rengeteg játékos ötlettel , tapasztalattal gazdagodtunk, melyet a
mindennapokban rendszeresen alkalmazhatunk a gyerekek fejlesztésére.
Közelebb kerültünk a nevelőmunkánkat
segítő szakemberekhez, kik felajánlották önzetlen segítségük bármi probléma
esetén.
Okt. 23. :A gyerekekkel megemlékeztünk az október 23.-án történt esemé-

nyekről. Nemzeti színű szívekkel vonultunk a kopjafához, ott elszavaltuk
erre az alkalomra tanult versünket. A
felnőttek személyesen vettek rész a
Nemzeti ünnep megemlékezésén.
Okt 26. : Rendben lezajlott gyakornok
pedagógusunk minősítése, melynek
lebonyolításában az óvoda minden dolgozóját dicsérettel illették.
Okt. 31. A hónap végén még sor kerül
egy csapatépítő délutánra is. Egyik szülőnk felajánlásaként - mi felnőttek - egy
szabaduló játék részesei lehetünk. A
tatai várbörtönből kell kiszabadulnunk.
Így az intézmény nevelőtestülete a hónapot az amerikai szokásokhoz híven,
rémülettel fűszerezve zárja.
És nem utolsó sorban ,de szeretnénk
megköszönni Kömlőd lakosságának a
Koronás CukorOvi pályázatban való
részvételt! Majdnem 300 Koronás
cukor logó került összegyűjtésre!! A
kömlődi lakosok segítségével, de nem
csak Kömlődről! Egész meglepő módon , Környéről, Bokodról, Tatabányáról, Pápáról is érkeztek tucatjával a
zacskók! Borítékoltuk…és bízunk a
szerencsében !
Köszönet mindenkinek a gyűjtésért, a
közvetítésért a részvételért !
Reméljük az év további része is ilyen
tartalmas lesz. Programokban előreláthatólag nem lesz hiány.
Az óvoda nevelőtestülete
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A könyvtári hét programjaihoz kapcsolódva Kömlődön "Régen kosárfonás, manapság papírfonás" címmel

volt rendezvény.
A faluban élő, hozzáértő embereket
hívtam segíteni. Belán Péter a kosárfonás rejtelmeibe avatott be minket. Néhány saját, és édesapja által készített
kosarat hozott el. Volt köztük 60 éves
is. Ezután Buborék Rita segítségével
belekóstolhattunk a papírfonás tudományába, ami csak látszatra egyszerű.
A kezdő lépések megtanulása után a
bátrabbak belefoghattak az első munkájukba.
Kovács Mihályné könyvtáros

Hagyományainkhoz híven a Halottak
Nap j a alk al máb ó l kép vi selő testületünk tagjai és a polgármesteri
hivatal dolgozói az emlékezés koszorúit helyezték el az október 31-én
tartott koszortúzáson a falu különböző pontjain lévő emlékhelyeken.
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A lakosság régi vágya teljesült be a
napokban Kömlődön.
Mostantól térfigyelő kamerák vigyázzák a település nyugalmát, figyelik az
átmenő forgalmat és rögzítik azt. A
falu bejáratainál és a központban elhelyezett korszerű, éjjel is kiváló minőségű képet produkáló kamerák egy átjátszó egységen keresztül küldik a jeleket
a központi egységekre, ahol rögzítésre
kerül és több napig megőrzik.
Ezek az egységek szolgálnak arra,
hogy elsősorban a beérkező és a kimenő forgalmat figyelve képet adjanak
arról milyen járművek közlekednek a
faluban illetve azon keresztül.
Már régóta jó lett volna megvalósítani
de sajnos az előző ciklusban, amikor
voltak ilyenre pályázatok az akkori
faluvezetés ezeket rendre elszalasztotta, nem is került pályázat beadásra!
Ami most mégis jobban ösztönözte a
jelenlegi képviselőket a megépítésre,
mindenki előtt ismert. Egy helybéli
temetésen ismeretlenek feltörtek egy
parkoló autót és azt kirabolva távoztak
a faluból. Általános vélemény volt,
hogy ha lett volna kamerarendszer akkor legalább az idegen autók mozgását
rögzítve talán a tettest is be lehetett
volna azonosítani. Ehhez jött még hozzá, hogy a jelenlegi polgármester a
választások előtt ígéretet tett arra, hogy
ha egy mód van rá akkor megépítik a
kamerarendszert. Nos ezeknek tényeknek lett foganatja és a képviselőtestület döntött arról, hogy saját erőből,
de megvalósítja! Igen! Volt rá egy
mód, ami nem más mint az akarat és

megvalósulhatott az elképzelés.
A rendszer 50 kameráig bővíthető, így
a későbbiekben, ha kerekedik rá pénz
akkor még több helyen szerelnek fel

újabb kamerákat.
Nem olcsó dolog egy ilyet megépíteni,
de mégis vállalták a képviselők és a
helyi költségvetésből kiszorították a
rá valót. Ez a teljes mértékben önerőből megvalósult beruházás 960.000
forintba került. Remélhetőleg jól szolgálja majd a lakosság biztonságát.

A Magyar Népmese Napja alkalmából
az
iskola tanulói a
könyvtárban
találkoztak. Benedek Elek életének bemutatása után egy mesét
dolgoztak
fel közösen. A
foglalkozás végén feltett kérdésekre ügyesen
válaszoltak
a
gyerekek. Mindenkinek jutott a jutalom matricából, ceruzából.
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Könyvtárunk szervezésében tekinthettünk meg középsős és nagycsoportos
gyermekeinkkel egy igen érdekes ismeretterjesztő órát.
Mint az a címéből is kitűnik az avar
alatti életről volt szó. Mindjárt bemutatkozásként egy bő arasznyi sáskát
láthattunk, aki szintén az avar alatt él,
de nem a mi földrészünkön, hanem a
meleg égövi erdőkben. Nagyon tetszett neki a dobozkáján kívüli élet,
alig lehetett visszatenni a helyére, anynyira kapaszkodott „gazdája” kezébe.
Következtek a poloska félék, amik
közül egyet mindjárt élőben a teremben is találtunk. Vigyázni kell velük,
mert néhányuknak igen kellemetlen
szaguk van, hogy távol tartsák maguktól természetes ellenségeiket!
Megtudhattuk, hogy a katicák pettyes
kemény szárnya, az alatta levő vékony
szárnyát védi, a hangyabolyban meg
gyakran vendégeskedik egy másik
rovarfaj is! Eljátszhattuk ahogyan a
szorgos hangyák éppen gyűjtik a leveleket, és viszik lakóhelyükre, ahol a
rothadó leveleken kedvenc csemegéjük- a gomba növekedik a párás, melegben.
Közelről szemügyre vehettünk szunyókáló ezerlábút, ami még kicsi volt
ugyan, de így is elfért egy ember tenyerén, szépen feltekeredve. Meg is
símogathattuk fényes, fekete bőrét. Ő
sem itthoni avarlakó! Szintén nem
nálunk található az óriási barna csótány, mely kb. 5 centis méretével kápráztatott el bennünket.
Láthattuk képről és műanyag makettről ezen rovarok magyarországi megfelelőjüket, és formalinban tartósított
hasznos pusztítóikat is: a vakondokot,
pockot, egeret, kiszárított európai denevért.
Azonban az avar alatt nem csak ízeltlábúak és rovarok, ezerlábúak, százlábúak vannak, hanem a védett sünik is,
amik nagyon hasznosak. A madarak
közül az apró és egyre fogyatkozó
egyedszámú fecskék védelme került
szóba, amik szintén védettek!
Vigyázzunk rájuk!
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt
vehettünk ezen a hasznos és tartalmas
előadáson!

