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Az óvodában a hónap kiemelkedő
eseménye a Farsangi bál volt!
Idén kicsit korábban került sor ezen
esemény megrendezésére, ezért már
január közepétől elkezdődött a szervezés, tervezés. A gyerekek lázasan készülődtek, tervezték jelmezeiket. Mindennapos téma volt, hogy ki mi lesz a
farsangi bálon. Az óvoda farsangi díszbe öltözött: az öltözőben hatalmas papírbohóc fogadta a gyerekeket, a csoportszobákban pedig a különböző álarcok, fejdíszek mellett a színes lufik
jelezték a farsangi időszakot. Minden
nap volt egy kis farsang: barkácsoltunk,
festettünk, ragasztottunk, verseltünk,
énekeltünk, táncoltunk. Ezalatt a szülők
sem tétlenkedtek: a farsangi bállal kapcsolatos teendőket szervezték, rendezték, szponzorokat gyűjtöttek, tombolatárgyakat vásároltak…
A farsang előtti napon tarka díszbe
öltözött a kultúrterem színpada és közönségterme. Másnap reggeltől hatalmas sürgés-forgás töltötte be a teret:
sok lelkes szülő jött el berendezni a
büfét, készíteni a szendvicseket. A délutáni forgatag a hagyományos menetrendben zajlott: babafarsang, ovisok
egyéni jelmezes bemutatója, csoporttáncok, dínom-dánom, tombola húzás.
A sok süti, szendvics, hot dog mind
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elfogyott, a tombola jegyek is elkeltek.
A tombolatárgyak kihúzásával zárult a
gyerekek bálja.
Az óvoda szülői közössége úgy gondolta, hogy idén is legyen a felnőttek számára Retro buli, melynek bevételét az
óvoda javára ajánlják fel! Erre az eseményre is lázasan készülődtek, szervezkedtek a szülők. A kisebb-nagyobb

tombolatárgyak mellett értékes felajánlások is összegyűltek. Szép számmal
jöttek a felnőttek erre az estére. A jó
zenék hamar megteremtették a bulihangulatot. A tombolajegyek itt is elfogytak, ki kisebb, ki nagyobb nyereménynyel mehetett haza.
A hónap utolsó napjára kiszebáb égetést terveztünk, amire minden kisgyerek apró bábot készített. Az időjárás
miatt sajnos nem tudtunk égetni, de
amint az idő engedi, még ezzel is el
fogjuk búcsúztatni a telet.
Végül, de nem utolsósorban szeretnénk
köszönetet mondani a szülői munkaközösségnek, hogy megszervezte az óvodai farsangot és a jótékonysági bált!
Köszönjük a sok értékes felajánlást
szponzorainknak! Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek, vagy valamilyen
módon hozzájárultak e két esemény
létrejöttéhez, színvonalasabbá tételéhez! Szép összeg jött össze a két rendezvényen ( 414. 000 forint) , melynek
egy részét az év végi ovis kirándulásra
költjük, fennmaradó részét az új óvoda
csinosítására szeretnénk fordítani.
A Gézengúz Óvoda dolgozói
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Felhívjuk Kedves Ügyfeleink
figyelmét a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjére:
Hétfő:

KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉST.

13.00-17.00 óráig

Kedd: Nincs ügyfélfogadás!
Szerda:

Ügyfélfogadási és
pénztári nap
8.30-12.00 óráig és
13.00-16.00 óráig

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek:

8.30-12.00 óráig

Ebédidő: 12.30-13.00 óráig

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk !

Kegyes volt hozzánk ez a tél, nem nagyon csikorgatta fogait, nem adott
munkát a hólapátoknak, seprűknek.
Kicsit megkímélte a pénztárcánkat is a
tüzelőt illetően. Bár még okozhat meglepetést , de az már csak pici ijesztgetés, utolsó próbálkozás, és úgysem
vesszük komolyan, hiszen ahogy a népi
mondás szól: január, február, itt a nyár.
Bizony már megtapasztalhattuk a Nap
sugarainak melengető, jótékony hatását. Aki csak tud, rendet tesz az udvarában, szöszmötöl már a kertjében, a portája körül. Kellemes érzés már néha
kiszabadulni a hosszú bezártság után és
jókat szippantani a friss levegőbe.
A kitavaszodásnak azért vannak árnyoldalai is. Ha nyitott szemmel megyünk
végig a falun, észre kell venni, hogy

szemetes itt-ott azért a környezetünk.
Mostanában sokszor volt részünk mármár orkánerejű szélben, ami nem kíméli az apróbb tárgyakat, zacskókat, csokipapírokat, eldobott zsebkendőket,
cigarettacsikkeket. Felkapja és megtáncoltatva valahol egészen máshol, másnál teszi le. De ehhez nem is kell sokszor szélnek lenni, hogy tapasztaljuk a
szemetet lépten-nyomon, a csikkrengeteget a parkokban, fűben, egy-egy
buszmegálló közelében.
Bizonyára
sokan jártak már Önök közül külföldön
és megcsodálták a patyolat tisztaságot
az utcákon, ahol még nagyítóval sem
lehetne szemetet, csikket felfedezni.
Más kultúra? Lehet. Szerintem inkább
az odafigyelés, az igényesség és a büntetési szankciók teszik ott azt, hogy

jóérzéssel sétálgat az ember még a legeldugottabb utcákon is az igényes, szép
környezetben. És mert talán ott rá mernek szólni egymásra az emberek, ha
„véletlenül” kiesik egy papírzsebkendő
a zsebből, vagy ha egy csikk hanyag
eleganciával el van pöckölve, és mert
ott tartanak a büntetéstől is a szemetelés miatt.
A legjobb alkalom a melengető napsugárban kicsit szebbé tenni a szűkebb és
tágabb környezetünket, hiszen magunknak szerzünk örömet, ha szép a hely,
ahol élünk, ha példát mutatunk a gyerekeknek is, hogy mi sem szemetelünk,
és nem vagyunk restek lehajolni a szemétért, még ha más dobta is el hanyag
eleganciával …
Varga Katalin
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Mi kömlődiek a búcsút Pünkösdkor
tartjuk. Bár az is igaz, hogy talán
nincs is Kömlődön olyan ember, aki
meg tudja mondani miért éppen akkor. A nagy általánosság az, hogy az
adott település katolikus templomának névadójához kötik a napot, tehát
a felszenteléshez. Például Környén
vízkeresztkor van a búcsú, ez egyébként az ország első búcsúja az új évben. No és a templom neve Vízkereszt plébánia.
Kömlőd alapvetően azonban egy református település, a reformátusok
nem tartanak búcsút. Valószínűleg
mivel valamit mégis csak ki kellett
találni ezért alakulhatott ki a pünkösdi szokás. A szokáshoz meg társult,
ha már búcsú, akkor jöttek a körhintások, jöttek az árusok, tehát volt
mozgás, volt esemény. Volt májusfa
döntés, este meg búcsú bál. Jól is
ment ez mindaddig míg nem jelentek
meg a városi rendezvények, a gyermeknap és társaik.
Nem gond ez az évek során, akkor
viszont igen, amikor pl. a gyermeknap éppen Pünkösdre esik, mint ez
évben.
A körhintások, búcsúsok természetesen azokra helyszínekre mennek, ahol
sok az ember, nagyobb bevételre lehet számítani. Sőt ez a szakma olyan,
hogy évekre le vannak szerződve a
városokkal, hiszen csak így tudják
biztosítani a helyüket, nehogy más
lépjen be helyettük.
Kömlődre az Eberling Vidámpark
szokott kitelepülni. Ebben az évben
jó időben jelezték azt a tényt, mivel a
gyermeknap egybeesik a Pünkösddel,
ők az egyéb szerződéseiknek eleget
téve nem tudnak Kömlődre jönni. Így
vannak egyébként az árusok is, a
kitelepülő egyéb vállalkozók, ők sem
jönnek.
A BÚCSÚ, mint olyan, természetesen nem marad el, csak a megszokott
szabadtéri attrakciók egyáltalán nem
lesznek!
Ez a mutatványosok döntése, ezt a
képviselő-testület is tiszteletben tartja.
Azonban van olyan lehetőség, nevezzük akár előbúcsúnak amely szerint
egy héttel előbb eljönnének Kömlődre, kitelepülnének és így szórakozhatnának a falubeliek. Ebben az esetben
az önkormányzat anyagi hozzájárulásával, hasonló módon az előző évekhez két játékot a gyerekek ingyenesen
használhatnának.
Tehát a mindenféle szóbeszéd elterjedése helyett ez az igaz történet ebben
az évben.
A képviselő-testület
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Megcsörren a telefon, a vonal túlsó
végén egy hang, aki általában az időseknél próbálkozik „bajban van az unokája, üzent az unokája, (stb. stb.), kérjük, hogy ennyi meg ennyi pénzt adjon
át, megyek a pénzért és meg tudjuk
menteni az unokát a bajtól”. Sok idős
ember „bedől” ennek a szövegnek,
megijed és persze, hogy megpróbál
segíteni. Kérjük elsősorban az idős
embereket, hogy mindenképpen hívják
a hozzátartozót előszőr. Győződjenek
meg, hogy baj van-e valójában a családban. Volt olyan eset, ahol az illető
úgy bukott le, hogy akit felhívott annak
nincs is unokája. Persze ilyenkor rögtön megszakad a vonal… Másik trükk,
ami sajnos a valóság, hogy nagyon
távoli országból hívják fel a kiszemelt
„áldozatot”, mely hívás 2-3 csörgés
után megszakad. Aki gyanútlan, rögtön
visszahívja az ismeretlen számot, és
máris horribilis összegre nő a következő telefonszámlája, hiszen ezek a hívások mind csalók művei… Ezt könnyen
kivédhetjük, mert vagy nem hívunk
vissza ismeretlen számot, vagy meg
tudjuk nézni az interneten, megkérdezhetjük a tudakozóban, hogy az az ország előhívószáma mit takar.
A rendőrség kiadott egy tájékoztató
jellegű szóróanyagot, melyen többek
között a következők szerepelnek:
A lakást, kaput akkor is tartsa zárva,
amkor otthon tartózkodik.
Idegeneket soha ne engedjen be a lakásba.
Vöröskereszt,
közüzemek,
áramszolgáltató, vízművek szakembe-
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rei fényképes igazolványnyal igazolják
magukat.
Ne higgyen a nyereményekkel kecsegtető ajánlatoknak.
Házalóktól, alkalmi árusoktól soha ne
vásároljon.
Amennyiben bajba került, betörést tapasztal, ne nyúljon semmihez, azonnal
értesítse a rendőrséget a 112-es számon (ami közös szám a mentőkkel
tűzoltókkal együtt), gondoskodjon az
eltulajdonított bankkártya, mobiltelefon, értékpapírok letiltásáról.
Legyünk óvatosak, és gyanakvók ezekkel a trükkös próbálkozásokkal szemben, figyeljük az idegen rendszámú
autókat, idegen, gyanús embereket.
Figyeljünk a szomszéd házára is, ha
éppen nem tartózkodik otthon, vagy ha
idős, egyedülálló ember lakik ott és
gyanús mozgást tapasztalunk értesítsük
a hozzátartozót vagy a tulajdonost.
Soha ne tegyünk ki képeket a facebookra akkor, amikor még javában
nyaralunk, lehet, hogy innen szereznek
az elkövetők információt, hogy üres a
ház. Idegeneket ne „világosítsunk” fel
arról, hogy a szomszéd éppen dolgozik,
elutazott, mikor ér haza – falun ezt
könnyebb megtenni, hogy jószándékkal
figyelünk egymásra -, nehogy áldozattá
váljunk hiszékenységünkkel.
Varga Katalin

Több érdeklődő esetén a Magyar Államkincstár munkatársa személyes konzultációt tart a Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben a fenti tájékoztató felkeltette érdeklődését, és szeretne a személyes konzultáción részt venni, kérem keresse fel Pálvölgyi Ferencnét a Polgármesteri Hivatalban.
Jobb félni, mint megijedni, mondja a
népi mondás. Lehet a különféle média
eltúlozza ezt a megbetegedést, az is
lehet, hogy nagyobb veszély az influenza járvány. Egy dologban igazuk
van és jó, hogy felszínre kerül, nevezetesen, hogy figyeljünk jobban oda a
higiéniára, egymásra. Az alapos, meleg vizes, szappanos kézmosás, a protokoll szerint legalább 20 mp-ig, a
könyékhajlatba történő tüsszentés, a
kézfertőtlenítés, ha nincs lehetőségünk
meleg vizes kézmosásra, a kézfogás,
puszilkodás, ölelés elhagyása ezekben
a járványos időkben csak a fertőzésveszélyt csökkenti.
Az is hasznos tanács talán a szakembe-

rektől, hogy a pánikszerűen keresett
szájmaszk a vírus ellen nem véd, csak
azoknak ajánlott hordani, akik betegek,
influenzásak, hogy védjék a környezetüket.
Nem árt az óvatosság. Ha nem feltétlen halaszthatatlan ne utazzunk a fertőzött országokba, ha onnan hazatértünk
figyeljük önmagunkat, esetleg pár napig, 1-2 hétig maradjunk távol a munkahelyünktől, így védve a közösséget.
Amennyiben fertőzött területen járt és
tünetei vannak, TELEFONON hívja a
háziorvosát. Tájékoztatás kérhető az
éjjel-nappal elérhető zöld számon,
mely ingyenesen hívható: 06-80-277455 vagy a 06-80-277-456.

