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Május 3-án könyvtárunk vendége volt
Telegdy Ágnes írónő. Előadásának
címe:” Madarak, évszakok, ünnepek”.
A vetítéssel egybekötött program során
sok érdekes dolgot megtudhattunk a
madarak életéről, párválasztásáról, a
hozzájuk köthető hiedelmekről. Az
írónő a megjelent gyerekek kedvéért a
postaládájába beköltözött cinkepárról
mesélt először. A fotókon láthattuk a
fészeképítéstől a fiókák kirepüléséig
történteket.
Ezután megismertük, mikor jönnek
haza és honnan a költöző madaraink.
Melyik madár választ párt egy életre,
hogy történik a fiókák kiköltése, mit
jelent a fészeklakó, mit a fészekhagyó
életmód.
Sok érdekes dolgot hallottunk az évszakokhoz, ünnepekhez, mezőgazdasági munkákhoz tartozó népszokásokról,
hiedelmekről, egyházi ünnepekről.
Az előadást kötetlen beszélgetés zárta.
Telegdi Ágnes három ajándék könyvével gazdagodott könyvtárunk.
Köszönöm minden érdeklődő részvételét!
Kovács Mihályné, könyvtáros.
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A „Diákotthonban” átadták a 2018-as év Hegyháti Alajosról elnevezett díjakat.
Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek!

Egy olyan épületről van szó amely
előbb utóbb minden családot érint, csak
nem nagyon szoktunk róla beszélni.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
ennek az épületnek meg kell újulnia.
Az ottani áldatlan és méltatlan állapotokat tekintve ki lehet jelenteni, hogy
éppen ideje volt. Hosszú évek óta erre
bizony nem fordítottak semmiféle energiát az illetékesek.
Egy pályázatnak köszönhetően most
azonban kívül belül megújult az épület.
Tetőt is építettek rá a beázások elkerülése végett. Teljesen új elektromos
hálózatot építettek ki, földkábelen jut

be az áram az épületbe. A belső helyiségben vizes blokk készült, hogy a
temetések ideje alatt, ha szükséges,
legyen mit használni.
A teljesen puritán kialakítás talán elviselhetőbbé teszi a búcsúzás óráit. Eltűntek a komor, lehangoló és legyünk
őszinték a koszos, elhanyagolt drapériák.
A munkálatok a környezetben folytatódnak, hiszen egy másik pályázat elkészítésével és elnyerésével lehetőség
nyílt a feljárathoz vezető út térkövezésére.

Az önkormányzat ügyvédje,
dr. Holecz Csilla minden hónap második keddjén 15.00 órától ingyenesen jogi segítséget, tanácsot nyújt
minden érdeklődő kömlődi polgárnak.
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Gépek dübörgése verte fel az utca csendjét május utolsó napjaiban.
Ennek a zajnak azonban most örültek az
emberek, hiszen ezekkel a gépekkel újítják meg a rendkívüli módon megviselt
utcát. Szokták mondani folt hátán folt.
Nos így nézett az utca mindezidáig.
2017. tavaszán nyújtotta be az önkormányzat a pályázatot a Magyar Kormányhoz, ezen pályázat értelmében csak
a már meglévő szilárd burkolattal rendelkező utak felújítása valósítható meg.
A képviselő-testület mérlegelés után a
legrosszabb állapotban lévő utca felújítása mellett döntött. 2017. év végén nyertesnek hirdették ki a pályázatot, így most
elkezdődhetett a munka. Természetesen
az utca lakói nagy örömmel fogadták a
munkásokat, hiszen évtizedes vágyuk
vált valóra. 1995-ben történ gázhálózat,

A képviselő-testület döntésének köszönhetően újabb játékkal bővült a
Kisparnak-pusztán létesített játszóliget.
Egy EU-szabványnak minden tekintetben megfelelő csúszda telepítése történt
meg a gyermekek nagy örömére.
A csúszdához tartozó érkezési felültetet
alaposan elő kellett készíteni, hiszen
mintegy 50 cm mélyen ki kellett ásni a
területről a földet. Ezek után betonszegély építése következett, majd 20 tonna
homokkal lett feltöltve a terület, annak
érdekében, hogy biztonságosan használhassák a gyerekek a csúszdát.
Örömben az üröm, hogy az úgynevezett
társadalmi munkán most nem vettek
részt az érintett szülők, így egyetlen
ember volt az aki kiásta a hatamas
mennyiségű földet.

majd 1998-ban történ csatorna építési, munkát is el tudta végeztetni. Látszik,
útfelvágási munkák után éppen húsz évet hogy állandóan pályázni kell és akkor
kellett várni teljes körű felújításra.
lehet eredmény is!
Örülünk, hogy az önkormányzat ezt a
Ismét sikeres volt a palántaakció 229
család vette igénybe ezt a lehetőséget,
mellyel egyrészt egészségesebben élhetnek, másrészt, aki virágra váltotta
szebbé varázsolhatja környezetét.
Bízunk benne, hogy sokak örömére
történt ez a kezdeményezés, hiszen
sokáig élvezhetik a
megtermelt zöldségeket a betakarítás
után.

Az ingatlan tulajdonosa, a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, közérdekű védekezést rendelhet el a lakosság költségére az aljegyző.
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Az elmúlt évek sikere miatt, 2018.
július 4-én (szerda) ismételten lehetőség nyílik kirándulni Pápára, a fürdőbe.
Elsősorban a szociálisan rászorulók
és több gyermekes családok jelentkezést várjuk, a polgármesteri hivatalban.
Az igényeket a beérkezés sorrendjében bírálja el a humán bizottság, egy
autóbusz befogadóképességéig.
Várjuk a jelentkezéséket!

Igazán nem mondhatjuk azt, hogy nem
aktívak nyugdíjasaink, hiszen minden
rendezvény mozgatórugói a faluban.
Nem volt ez másképp május 1-jén sem,
amikor felelevenítették a hagyományokat a szép napsütéses időben. Nagy volt
a sürgés-forgás a kultúrház udvarán, ott
állították fel, vagyis betáncolták a falu
májusfáját. A község apraja-nagyja
megjelent ezen a szép eseményen és
estig tartó beszélgetést folytatva telt el
kellemesen az idő. Az egyesület finom
frissen sült debrecenivel kedveskedett
minden megjelentnek.
A májusfát május 27-én táncolták ki,
ezen a napon volt a gyermeknap, akiknek szintén kedveskedtek, hogy emlékezetessé tegyék számukra ezt a napot.
A zenét, mint mindig Zeke Kálmán
biztosította, köszönet ezért neki is és a
falu lakosságának, hogy megtisztelik,
és aktívan részt vesznek ezeken a jeles
eseményeken.
Varga Katalin

Anna Marie Jarvis volt az, aki 1914-re
elérte, hogy az anyák napját nemzeti
ünneppé nyilvánítsák az USA-ban, és
aki az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri
Pálné, egy államtitkár felesége hozta
Amerikából és a legelső anyák napi
ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV
gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői
karolták fel és megtették az előkészüle-
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teket az Anyák Napja országos bevezetésére.
Talán az egyik legszebb, legcsodálatosabb ünnepe az évben május első vasárnapja, hiszen nem mást ünneplünk
ekkor, mint azt, aki életet ad, aki a cseperedő apróságát óvja, védi, dédelgeti,
terelgeti és végigkíséri egy életen át,
hiszen addig vagyunk gyerekek bármilyen is a korunk, ameddig úgy szólíthat
drága édesanyánk, hogy kisfiam vagy
kislányom.
Erre a napra minden gyermek megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel

készül, hogy valamit vissza tudjon adni
a drága édesanyáknak, nagymamáknak
a sok-sok fáradozásért.
Mint minden évben, így az elmúlt pénteken is az egész faluból várták az
értinetteket, az édesanyákat, nagymamákat egy központi ünnepségre Kömlődön, és mintegy 40 fő el is fogadta a
szíves meghívást. Bogáth István polgármester szeretettel köszöntötte a
megjelent édesanyákat, nagymamákat.
Izgatottan készültek a gyerekek a fellépésre, és a köszönet nem is maradt el a
nézőtérről, hiszen a hálás tekintetek, a
könnyektől csillogó szemek, a taps
erről tanúskodott. A helyi mazsorett
csoport a tőle megszokott színvonalon
adta elő műsorát, nem kevésbé szívhez
szóló előadással varázsolták el a hozzátartozókat az ovisok.
Kedves gesztusként az önkormányzat
jóvoltából egy-egy cserép virágot is
átnyújthattak a drága mamának, anyának a gyerekek, melyet az óvodások
készítette aranyos kis papírmadárkával
tettek még varázslatosabbá, hogy így
kifejezve is megköszönhessék a soksok fáradozást, önfeláldozást, a gondoskodást, melyet az édesanyák tesznek értük.
Varga Katalin
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Az első napokban az édesanyákat
köszöntöttük. Két alkalommal is kifejezhettük tiszteletünket: először a „faluanyáknapján”, majd az ovis ünnepségen. Az óvodai ünnepségen bensőséges
hangulatú műsorral kedveskedtünk a
gyerekek édesanyáinak, nagymamáinak. A gyerekek által készített ajándékok emlékezetessé tették ezt a napot.
Új hagyományt szeretnénk bevezetni óvodásaink életébe! Elhatároztuk,
hogy az iskolába menő gyerekeket,

ilyenkor év végén elvisszük egy
„tanulmányi kirándulásra”. Olyan üzemekbe, gyárakba, vagy egyéb munkahelyekre szeretnénk elvinni óvodásainkat, ahol betekintést nyerhetnek az ott
dolgozó emberek munkájáról, láthatnak belülről olyan üzemeket, gyárakat,
melyek mellett szinte nap mint nap
elmennek. Az első ilyen kirándulásunk
Császárra a „Császári Pékségbe” ( hivatalosan Akóts Pékség!) szerveződött. A pékség tulajdonosa örömmel
fogadta bejelentkezésünket. . Azonban
volt még annyi időnk, hogy a pékség
közelében levő Western-udvarba is
betérhettünk egy kis időre. Láthattunk
pár napos kis csacsit, pónit, felszállhattunk a korabeli vonatra, majd befutott a
fát szállító kis vonat is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani kis településünk polgármesterének, aki biztosította
számunkra a kisbuszt és ő is volt a sofőr!
Kis idő múlva ismét izgalommal teli
délelőtt közeledett. A rendőrbácsit és a
rendőrautót vártuk óvodánk udvarába.
Villogás, szirénázás közepette állt be a
rendőrautó, majd egy kis hasznos ajándékokat tartalmazó csomag átvétele
után alaposan szemügyre vehettük a
rendőr egyenruháját, felszereléseit. A
rendőrsapka és a golyóálló mellény
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felpróbálása után birtokba vehették a
gyerekek az autót. Ezernyi kérdés záporozott a rend őre felé, de mindenki
megkapta az őt érdeklő témára a választ. Azonban ezen a délelőttön a
szomszédban levő Hegyháti Alajos
Tagintézménybe is meghívást kaptunk
a Hegyháti napra. A délelőtt hátralevő
részét ott töltöttük. Láthattunk mentőautót, majd az oroszlányból érkező
kutyakiképzők, okos kutyáikkal tartottak látványos bemutatót
Május utolsó
hete
a
„Gézengúz
hét”! Minden
nap valamilyen
érdekes programmal próbáljuk emlékezetessé tenni ezt a
hetet.
Hétfő: Ribizli
bohóc lendületes, zenés, dalos
műsorral szórakoztatott bennünket
Kedd: Kirándulás: Sétahajókázás a Dunán – Budapesten, majd séta a Budakeszi Vadaspark
és Dínóparkban. A kirándulásra sok
szülő kísérte el gyermekét, így a busz
teljesen megtelt! A hajókázást minden
kisgyerek és felnőtt nagyon élvezte.
Megcsodálhattuk Budapest nevezetes
épületeit, hídjait. A Budakeszi Vadaspark
árnyas
ösvényein járva
csodálhattuk
meg a békésen
legelésző, vagy
épp szundikáló
állatokat. De a
nap fénypontja
mégis csak az
izgalommal várt
Dínóparki séta
volt
Szerda: Csillámtetkó
és
arcfestés az ovi
udvarán. Az óvónénik és a dadusnénik
szebbnél szebb tetkókat csináltak.
Csütörtök: Zöldpólós hátizsákos kirándulás a „Cigány-völgybe”.Az „Italos
Karton Környezetvédelmi Egyesülés”
környezetvédelmi akciójához csatlakozva, minden gyermek és felnőtt zöld
pólót viselt ezen a napon. A szervezet a
környezetvédelmi világnaphoz kapcso-
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lódva arra buzdítja a fiatalokat, hogy
fotózzák le magukat zöld pólóban vagy
zöld ruhában, és osszák meg a képet,
ezzel is kifejezve a környezettudatos
magatartás iránti elkötelezettségüket.
Megtekintettünk egy környezetvédelmi
területet: gyurgyalag telepet láthattunk,
megmásztunk egy vadászlest és természetesen sok-sok szaladgálás, labdázás,
eszem-iszom.
Péntek: Délelőtt a Habakuk Bábszínház előadása a Csodaszarvasról, délután ovis ballagás és évzáró. A bábelőadást nagy izgalommal várta mindenki.
Az előadásra meghívtuk a Hegyháti
Alajos tagintézmény egy csoportját is.
Délután sok szülő és hozzátartozó jelenlétében elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat. A gyerekek, óvónénik és
dadusnénik közös tánca színesítette az
ünnepséget. A búcsúzó versek az új
életszakasz kezdetét jelentették – óvodásból iskolás lett!! Az ünnepség végén, a hatalmas tortából mindenki kapott egy szeletet.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik valamilyen módon részesei
voltak ezeknek a programoknak! Egyegy ilyen hét lebonyolítása nagyon sok
ötletelést, szervezést kíván az óvoda
dolgozóitól,annak érdekében, hogy
élményt nyújtó programokat tudjunk
adni a gyerekeknek. Mind a segítség,
mind a részvétel nagyon sokat jelentett
nekünk. Külön öröm számunkra, hogy
a szülők is aktívan részt vesznek egy-

egy kirándulásunkon. Ezek a közös
élmények jobban összekovácsolják a
szülő, gyermek és az óvoda kapcsolatát.
Mindenkinek kellemes nyaralást, jó
pihenést kívánunk!
Kömlődi Gézengúz Óvoda dolgozói

