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Tisztelt Kömlői lakosok! 

 

 

M á r csák 1 hó náp vá lászt el minket á nyá rtó l, á m ez álátt á 

4 hó náp álátt is rengeteg minden 

tó rte nt, ámiró l ez ú tón is ó ró mmel 

túdók beszá mólni Ö nó knek. 

Sikeresen befógádtá k egy ú jább pá -

lyá zátúnkát, ámely há eredme nyesen 

zá rúl, ákkór á re gi já tszó te r helye n 

fele pú lhet egy 25 fó  befógádá sá rá 

álkálmás bó lcsó de, kó zel 200 millió  

Ft e rte kú  berúhá zá s eredme nye ke -

pen. Itt hí vná m fel á figyelme t á kis-

gyermekes csálá dóknák, hógy á re gi 

já tszó te r elbóntá sá sem lesz ve gle-

ges, hiszen egy ú j helyszí nen, áz eú-

ró pái únió s eló í rá sóknák megfeleló  

ú j já tszó teret is le trehózúnk á telepú -

le sen, melynek á Fó  ú tón tálá lhátó  

egyik ú res telek ád májd ótthónt. A 

já tszó te r kerí te se nek fele pí te se má r 

elkezdó dó tt, hásónló án sze p kerí te st 

fóg kápni mint ámilyen á temetó  kó -

rú l is ván. 

Leáder pá lyá zát. Ez egy ele g kómplex 

pá lyá zát, de sikerrel vettú k áz ákádá -

lyókát, í gy ennek kó szó nhetó en tó-

vá bb fejleszthetjú k á spórtpá lyá t, 

le trehózvá egy rendezve nyteret, á 

mái ige nyeknek megfeleló en. E pí tú nk 

szí npádót, filágó riá kát illetve áz 

elektrómós há ló zát is fejleszte sre 

kerú l, egy tránszfórmá tór telepí te se -

vel. Utó bbivál mególdó dik ázón prób-

le má, hógy nincs elegendó  á rámeró s-

se g á spórtpá lyá n, ez nágybán meg-

nehezí ti á nágyóbb rendezve nyek 

szerveze se t. 

Má jús 1-e n á tádtúk á mú fú ves fútbáll 

pá lyá t, mely á tádó n re szt vett á 

HELASZ-tó l Vójtekóvszki Csábá, válá-

mint áz Örszá gós Rómá Vá lógátótt e s 

nágy megtiszteltete s vólt szá múnkrá, 

hógy telepú le sú nkó n já tszhátótt me r-

kó ze st á Kó mló i Ö regfiú k csápátá áz 

FTC ó regfiú k csápátá vál. U gy góndó-

lóm, ilyen eseme nyre ritká n, vágy 

eddig egyá ltálá n nem kerú lhetett sór. 

Az á tádó n vólt úgrá ló vá r e s árcfeste s 

á gyermekeknek, válámint egy finóm 

ebe ddel is megvende geltú k á rendez-

ve nyen re sztvevó ket. 

Spórtó ltó zó nk fejleszte se is megtó r-

te nt, kie pí te sre kerú lt á gá zfú te s, vá-

lámint egy ú j sziváttyú t is vá sá ról-

túnk. 

U gy góndólóm, hógy hátálmás segí t-

se get jelentett á helyi lákósóknák á 

kedvezme nyes móbil SIM ká rtyá 

sze tósztá sá. Ezt á szólgá ltátá st hósz-

szú  ideig csák ne há ny ember vehette 

ige nybe, de ámint nyí lt rá   lehetó se g, 

lehetó ve  tettú k á lákóssá g re sze re is, 

hógy kedvezme nyes, igen álácsóny 

á rón júthássánák kórlá tlán móbil 

eló fizete ses sim-ká rtyá hóz. Ezzel is 

csó kkentve á csálá dók kiádá sáit. 

Elkezdó dó tt á re gi rendó rláká s ener-

getikái felú jí tá sá is. Teljes nyí lá szá ró  

csere, kú lsó  szigetele s, tetó szerkezet 

jáví tá s, áhól egy fálúsi vende ghá zát 

szeretne nk májd kiálákí táni, tóvá bbá  

á mú veló de si há z fejleszte se is tó-

vá bb fólytátó dik. Teljes tetó szerkezet 

csere vel, kú lsó  hó szigetele ssel, illetve 

egy eló tetó  e pí te se vel, illetve á tetó -

szerkezeten levó  pálá helyett csere p-

fede s káp májd áz e pú let. 

Az elmú lt idó szákbán Sze csi Zóltá n 

Ölimpiái Bájnókúnk megvá sá róltá á 

kórá bbi vezete s nágy vólúmenú  í ge -

rete nek szá mí tó , á tiszáná nái ú tón 

elkezdett e s sóhá be nem fejezett, 

tó bbeknek ú j múnkálehetó se geket 

ádó  ( í gy szó lt áz í ge ret ánnó ) kecs-

kefárm e s sájtú zem terú lete t. A jelen-

legi márháfárm erre á terú letre lesz 

á tkó ltó ztetve, í gy á jelenlegi fárm 

kó rnye ke n e ló k felle legezhetnek, 

megszú nnek á terú leten á kellemet-

len szágók. 

Ö nkórmá nyzátúnk terme szetesen áz 

idei e vben is szá mós pá lyá zátót fóg 

beádni. Tó bbek kó zó tt ebben áz e v-

ben egy hátálmás lehetó se g á Mágyár 

Fálú prógrám. Ezen pá lyá zát keretein 

belú l terveink kó zó tt szerepel me g ú j 

úták e pí te se ú gy mint Dó zsá Gyó rgy 

ú t, Dóbó  ú t válámint á jelenlegi már-

háfárm útcá já. Temetó nk tóvá bbi 

ú jí tá sá illetve á rávátálózó nk felú jí tá -

sá, bó ví te se. A páró kiá e pú lete nek 

rendbete tele, kó zó sse gi te r kiálákí tá -

sá, melynek kerete n belú l hittán ók-

tátá sá t is ce lúl tú ztú k ki á kisgyerme-

kek szá má rá, válámint á templómtó-

róny felú jí tá sá is á tervek kó zó tt sze-

repel csák ú gy mint áz Ö nkórmá ny-

záti e pú letek felú jí tá sá, válámint esz-

kó zfejleszte s á ve dó nó  á fógórvós e s 

á há ziórvósi rendeló kben is. 

 

Folytatás a következő oldalon. 
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Kí vá nóm Ö nó knek, hógy áz el-

kó vetkezendó  idó szák ólyán 

legyen, ámilyennek szeretne k, 

e s há ve gre bekó szó nt áz igázi 

jó  idó , ákkór ne legyenek restek 

kivenni á re szú ket á nyárálá s-

bó l. Mi áddig is dólgózúnk tó-

vá bb, hiszen í ge retemhez me l-

tó án, ámí g e n vágyók á pólgá r-

mester, áddig mindent meg fógók 

tenni áze rt, hógy á kis telepú le sú nk 

e lhetó bb, szebb, fejlettebb, áz itt e ló  

emberek e lete pedig kó nnyebb le-

gyen. 

Tisztelettel, 

Turó Tamás  

polgármester  

T úró  Támá s pólgá rmester ú r megvá lásztá sá 

ó tá má r ó tó dik álkálómmál kerú lt megrende-

ze sre telepú le sú nkó n á Májá lis. 2015-ben me g 

klásszikús, virslis, má jfá s, csálá diás prógrám vólt ez 

áz ú nnep, helyi e s ne há ny vende g felle pó  kó zremú -

kó de se vel. Móstánrá Fesztivá l Májá lissá  nó tte ki 

mágá t, mely e vró l e vre egyre nágyóbb tó megeket 

vónz. Nemcsák á kó rnyezó  telepú le sekró l, hánem 

Búdápestró l, Gyó ngyó sró l, Egerbó l is e rkeztek sze p 

szá mmál e rdekló dó k á zórd idó já rá s ellene re is. A 

de leló ttre tervezett spórt prógrámók sájnós áz esó  

miátt elmárádták. De ebe d útá n áz idó já rá s kegyes 

vólt hózzá nk e s 2-3 ó rá álátt teljesen megteltek á 

párkóló k, á kó zeli útcá k áútó kkál e s á Kiserdei 

Spórtpá lyá emberek sókásá gá vál. Fólyámátósán 

ó zó nló tt á tó meg. Szere ny becsle seink álápjá n tó bb, 

mint 8000 fó  szó rákózótt 2019. 05.04-e n Kó mló n, á 

Fesztivá l Májá lisón. A de lútá ni ó rá kbán ellá tógátótt 

hózzá nk Nyitrái Zsólt órszá ggyú le si ke pviseló  is e s 

grátúlá lt á szervezó knek, mert á kó mló i Májá lis á 

megye legnágyóbb ilyen tí púsú  rendezve nye. Min-

den kórósztá ly megtálá lháttá á neki megfeleló  eló -

ádó t. Ne há ny á felle pó k kó zú l: Gróóvehóúse, Öpitz 

Bárbi, Nó tá r Máry, Bó di Gúszti e s Márgó  stb.  

Ke t póróndmesterú nk is vólt Má rkús Ró bert e s 

Edei Attilá szeme lye ben. Bú fe sór, bázá rsór á llt áz 

e rdekló dó k rendelkeze se re, á gyerekek á Vidá m-

párkbán szó rákózhátták. Az e lelmeze sró l á Nápkó zi 

Kónyhá e s Ká llái Sá ndórne  góndóskódótt. Az embe-

rek biztónsá gá rá 100 rendó r e s egy biztónsá gtech-

nikái ce g 35 álkálmázóttjá ú gyelt.  A prógrám 23 

ó rá tá je ká n e rt ve get jó  hángúlátbán, mindenfe le 

átrócitá s ne lkú l.  

Ahhóz, hógy jó l sikerú ljó n egy ilyen gigárendez-

ve ny, rengeteg ember rengeteg múnká já szú kse ges  

Kó szó net á Pólgá rmesteri Hivátál dólgózó inák, 

Pengó  Rólándnák e s á Nápkó zi Kónyhá dólgózó i-

nák, Pá dá r Ró bertnek e s á Kó mló  Felemelkede se e rt 

Nónprófit kft-nek, á kó zfóglálkóztátóttáknák, ákik 

ebben á múnká bán re szt vettek, Hóffer Jó zsefnek, A 

Hevesi e s Heves Megyei Rendó rkápitá nysá gnák, 

Me rcse ne  Húszti Mó niká nák e s nem útólsó  sórbán 

Túró  Támá s pólgá rmester ú rnák, áki ne lkú l nem 

jó hetett vólná le tre á Fesztivá l Májá lis.  

Megkó szó njú k mindenkinek, áki válámilyen fórmá -

bán tá mógáttá á rendezve nyú nket:  

Sze csi Zóltá n, Kárkús Já nós, Górdiús Kft, Páp Kátá-

lin, Ká llái Ge zá, Ló le  Lájós, Antál Pe ter, Primá U t 

Kft, Sipós Istvá n, Mólná r Istvá n, Tó ró k Jó zsef, Tó -

ró k Attilá, Túró  Sá ndór, Gódó  Igná c, Bálá zs Tibór, 

Besenyei Pe ter, Tó th Istvá n, Pemiká Tráns Kft. 

Aki itt vólt, mindenki kellemesen kikápcsóló dótt e s 

jó l szó rákózótt. 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!! 

 

2019. á prilis 29-e n má sódik álkálómmál szervezett ó nke ntes ve rádá st á telepú le sen á Vó ró skereszt.  

A ve rádó k szá má  á kó zse gben is fólyámátósán csó kken, ánnák ellene re hógy á ve rádó k e vek ó tá 1000.-Ft 

”jútálmát” is  kápták áz Ö nkórmá nyzáttó l.  

Az á prilisi ve rádá srá 2500 Ft-ót ájá nlótt fel á fálú vezete se. Erró l pláká tón á fálú lákóssá gá t ill. á meghí vó kón á re gi 

ve rádó kát tá je kóztáttúk.  Eredme nye : Jánúá rbán 22 fó  jelentkezett ve rádá srá, áz á prilisi eseme nyen 45 fó  jelent 

meg. 

 A Vó ró skereszt e s á Ve rádó  A llómá s  dólgózó inák ve leme nye szerint  á 

kó rnye k telepú le sei  kó zú l á mie nk vólt á legeredme nyesebb.  

Mie rt ván szú kse g ve rádá srá ? 

A ve r szú kse ges mú te tekhez, báleseti se rú ltek ellá tá sá hóz , ve rke szí t-

me nyekre, tránszfú zió rá  szórúló  betegek kezele se hez.  Egyetlen ve r-

ádá ssál há róm betegen is túdúnk segí teni. A ve rádá s á ve rádó  ege szse -

ge t is szólgá ljá, hiszen á kó telezó  tesztek elve gze se útá n nemcsák á ve r-

csópórtúnkát ismerhetjú k meg, á szú ró vizsgá lát kiterjed á HIV, á Hepá-

titis B, C, e s á szifilisz kimútátá sá rá is.  

Ki lehet ve rádó ? 

Aki ege szse gesnek e rzi mágá t 

Elmú lt 18 e ves, de me g nincs 65 e ves 

Testsú lyá megháládjá áz 50 kg-ót 

Rendelkezik szeme lyi-, vágy má s árcke pes igázólvá nnyál, lákcí m-

ká rtyá vál, TAJ ká rtyá vál.  

A tetóvá lá s e s á teste kszer sem ákádá ly, há eltelt egy fe le v, mió tá 

elke szú ltek.  

A ve rádá st mindig órvósi vizsgá lát eló zi meg, e s áz órvós dó nti el hógy ve gú l ádhát-e ve rt á jelentkezó .  

Ke rjú k á lákóssá gót, hógy á kó vetkezó  ve rádá sókón is mine l nágyóbb szá mbán jelenjenek meg.  

Aki ege szse ges, jó jjó n el, ádjón ve rt e s segí tsen á rá szórúló  embertá rsáin.  

 

        Kissné Vizkeleti Anna  

                                                                                                                                                   védőnő 

Fotó: internet 
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 SULI HÍREK 

A  hágyómá nyókhóz hí ven Jó zsef Attilá 

szú lete snápjá n, á prilis 11-e n ebben áz 

e vben is megtártóttúk á kó nyvtá rbán á kó l-

te szet nápi száváló versenyt. Arány Já nós e s 

Petó fi Sá ndór mellett áz ide n is Jó zsef Attilá 

versei vólták á legne pszerú bbek, de ákádták, 

ákik Káffká Márgit e s Kósztólá nyi Dezsó  egy-

egy kó lteme nye vel is megpró bá lkózták. A 

dí jázótták kó nyvjútálómbán re szesú ltek: 

Turó Balázs 8.b, Kállai Fanni 6.b és Mága 

Anita 4.b osztályos tanulók, illetve szintén 

a 4. b-ből Turó Molli különdíjas lett. Vá-

lámennyi re sztvevó  emle klápót e s csókólá -

de t kápótt. Reme ljú k, jó vó re á felsó  tágózá-

tósók is jóbbán áktivizá ljá k mágúkát, e s á 

verseny eló tt má r hetekkel kivá lásztótt verseket hibá tlánúl fógjá k májd eló ádni!   

Borkóné Abuczki Éva 
tanár 

A  Sú tó  Andrá s A ltálá nós Iskólá Gá rdónyi Ge zá Tágiskólá já bán 
á prilis 17-e n tártóttúnk iskólágyú -
le st, áhól á má sódik fe le v febrúá r-
tó l á prilis kó zepe ig tártó   idó száká -
bán ve gzett tánúlmá nyi eredme -
nyeket, versenyeredme nyeket e rte -
keltú k. Ebben á szákászbán á leg-
jóbb tánúló k: Bari Dominik 1.a, 
Illés Péter Pál 1.b, Száraz Barna-
bás 2.a, Nagy Lajos Ervin 3.a, Il-
lés Márton 4.a, Turó Molli 4. b 
ósztá lyós diá kjáink. 

Felsó  tágózátbán kiemelkedó  tánúl-
má nyi eredme nye e rt dicse retben 
re szesí tettú k Gaál Norbert 5.a, 
Lólé Viktória 6.a, Kállai Fanni 
6.b, Nagy Nikoletta 7.a, Illés Ta-
más Dávid 7.b, Varga Tibor 8.a, 
valamint Csík Etelka 8.b osztá-
lyos tánúló kát.  

A prilis 10-e n á XLIV. Örszá gós 
Kómplex Tánúlmá nyi Versenyen á  
hevesi Benedek Elek A ltálá nós Is-
kólá, Szákiskólá e s Fejlesztó  Neve-
le s-Öktátá st Ve gzó  Iskólá bán ke t 
tánúló nk ke pviselte áz iskólá nkát: 
Burai László 7.b és Turó Márkó 
6.a, ákik nágyón eredme nyesen 
szerepeltek. Búrái Lá szló  tó rte ne-
lem, mí g Má rkó  á techniká e s e let-
vitel tántá rgybó l kápótt kú ló ndí ját 

e s sók-sók ájá nde kót. Felke szí tó  
táná rók: Tihányi Nó rá E vá, Antál-
Ölájós Rená tá, Bórkó ne  Abúczki 
E vá e s Bálógh A dá m pedágó gúsók.  

Iskólá nkbán má r hágyómá nyós-
nák szá mí t á felsó  tágózátbán 
megrendezett tó bbfórdúló s iró-
dálmi vete lkedó , ámely á Mágyár 
Kúltú rá Nápjá tó l á Kó lte szet Náp-
já ig tártótt. Ebben á versenyben 
Varga Tibor 8.a ósztá lyós tánúló  
vólt á legeredme nyesebb. 

Az iskólágyú mó lcs beszá llí tó nk, á 
Gyó ngyfrúcht Kft. á ltál meghirde-
tett versí ró  pá lyá zátón is jeleske-
dett egy diá kúnk: Kállai Virgínia 
4.a ósztá lyós tánúló . Felke szí tó  
táná rá: Fárkás Istvá n Csábá ne . 

A prilis 11-e n e s 12-e n zájlótt iskó-
lá nk titká rsá gá n á beirátkózá s, 
ámely sórá n 33 nebúló  jelentke-
zett á táginte zme nyú nkbe. Az Egri 
Tánkerú leti Kó zpónt kettő első 
osztály indí tá sá rá ádótt enge-
de lyt, ennek megfeleló en kezdó d-
nek meg á kó vetkezó  táne v eló ke -
szí te se nek á feládátái.  

A beirátkózá ssál szinte egyidó -
ben, á prilis 12-e n rendezte meg áz 
Egri Szákke pze si Centrúm á 

„Szákmá k E jszáká já ”-t, ámely ren-
dezve nyen 10 tánúló  vett re szt, 
Sipós Gá bórne  kí se rte el  e s fel-
ú gyelte ó ket.  

Megkezdte k á csápátáink á felke -
szú le se t á 4. e s 5. e vfólyámón 
szervezett kó rnyezetismereti ve-
te lkedó re, ámely má jús 14-e n, A 
Bú kki Nemzeti Párk Igázgátó sá -
gá n, Felsó tá rká nybán kerú l meg-
rendeze sre. A csápátókát felke szí -
ti Ipács Dá niel száktáná r.  

Az elmú lt idó szákbán áz iskólá nk-
nák eró só dó tt á kú lsó  kápcsólát-
rendszere: egyre szórósább áz 
egyú ttmú kó de s helyi ó vódá vál, áz 
ó nkórmá nyzáttál, á Nápkó zi 
Kónyhá vál, á Csillágpónttál, válá-
mint áz iskólá rendó re vel is. 

A távászi szú net útá n nágyón ke-
me ny hó náp vá r me g rá nk, má jús-
bán lesznek áz órszá gós nyelvi e s 
kómpetenciá me re sek.  

Minden tánúló nák e s pedágó gús-
nák eredme nyes múnká t, kitártá st 
kí vá nók á táne v ve ge ig! 

Bata Róbertné  

tagintézmény-vezető 
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SULI SPORT KÉPEKBEN 

Floorball országos elődöntő 6. hely 

Teremgyeplabda országos döntő 5-7. hely 
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  ÓVODAI HÍREK 

Tavasz van, gyönyörű… 

 

G yó nyó rú  távászi idó  kó szó ntó tt le rá nk, á ter-me szet e ledezik e s zsóng, nágy á zsóngá s áz 

ó vódá bán is. Má rciús 15.-e álkálmá bó l áz ó vódá 
gyermekei dí szí tette k fel áz emle ktá bá kó rnye ke t 

gyó nyó rú  zá szláikkál. A Me hecske csópórt áz E’me-
se vá r prógrámsórózát kerete ben kó nyvtá ri fóglál-

kózá sókón vettek re szt immá rón tó bb álkálómmál.  
Ege szse gneveló  e s ege szse gve dó  fóglálkózá són vett 

re szt minden csópórt, áhól á helyes ke zmósá ssál 
ismerkedtek meg, válámint á dóhá nyzá s ká rós hátá -

sáiró l hállhátták egy nágyón tánúlsá gós kis mese t. A 
fóglálkózá s útá n minden kisgyermek szí nezó t e s 

mátricá t kápótt á fóglálkózá st vezetó  szákembertó l.  
A Káticá csópórtós gyerekek á szú leikel áz iskólá bá 

lá tógátták el áhól megismerkedhettek áz leendó  el-
só s tání tó ne nivel, kó zó sen ke zmú veskedtek. Gyó -

nyó rú  sze p hú sve -
ti ájtó dí szeket ke -
szí thettek ótthó-

núkbá. A gyerekek 
nágyón e lvezte k 

áz iskólái lá tógá-
tá st mindánnyián 

nágyón vá rjá k má r 
áz iskólá t.  Óvo-

dánkat a járási 
Ovi KI -MIT- TUD-

on  a Méhecske 
csoportból Hor-

váth Bálint Attila, 
és Turó Rajmond 

képviselte. Mind á 
ke t kisgyermek 

sikeresen ke pvi-
selte ó vódá nkát, 

Bá lintót á zsú ri 
kú ló ndí jbán is re -

szesí tette. Grátúlá -
lúnk áz ele rt ered-

me nyekhez!  Kö-
szönjük a Méhecs-

ke csoport pedagó-
gusainak Nagyné 

Török Erzsébetnek 
és Cseh Ágnesnek a 

felkészítő munkát. 
A Hárleqúin Bá b 

 

 

szí nhá zbá lá tógátták el á nágycsópórtósáink, áhól á 
Kácór Kirá ly cí mú  bá b eló ádá st tekintette k meg. Kö-

szönjük Turó Tamás polgármester úr segítségét, 
hogy lehetővé tette az utazást és Szűcs Lacibácsi-

nak, hogy eljuttatta a gyermekeket Egerbe a báb-
színházba. Minden csópórtót á tjá rjá á távászi zsón-

gá s e s ke szú ló de s á hú sve ti ú nnepek álkálmá bó l 
válámint má r „gó zeró vel” ke szú lnek áz e desányá k 

kó szó nte se re. Az ú nnepse gek póntós idó póntjá ró l 
minden csópórtbán áz ó vó ne nik fógjá k tá je kóztátni 

á kedves ányúká kát.  

 

Majoros Zita 
óvodavezető 
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KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

M á rciús 14-e n, de leló tt 11 ó rákór megemle -

keztú nk  áz 1848-49-es fórrádálóm e s szá-

bádsá ghárcró l. A pólgá rmesteri hivátál  le pcsó je re 

tervezett rendezve nyt á róssz idó  miátt á táná cs-

kózó  teremben tártóttúk. Turó Tamás polgár-

mester úr ünnepi beszédében méltatta a márci-

usi ifjakat e s ó sszehásónlí tóttá á mái fiátálók-

kál  bá tórsá gúkát, tettreke szse gú ket, ó sszefógá sú-

kát. A Nefelejcs Népdalkör és az iskola tanulói 

közül Kállai Fanni, Lólé Viktória, Szamkó Ro-

nald és Száva Mirella folytatták dalokkal, ver-

sekkel az ünnepséget, ámely kószórú zá ssál e rt 

ve get. Az ó vódá sók sájá t ke szí te sú  zá szló kát, kó-

ká rdá kát helyeztek el áz e pú let eló tt.  

M á rciús 23-á n, 16 ó rái kezdettel egy nágyón e rdekes szí n-

há zi eló ádá s re szesei lehettek ázók, ákik elfógádtá k meg-

hí vá súnkát e s ellá tógátták áz iskólá bá. Mi lett a nővel? címmel 

egy férfimesét élvezhettünk egy felvonásban. A KE-TÖ -LÖ  

pródúkció t 3 tehetse ges fiátálember ádtá eló . Vólt sí rá s e s neve-

te s, megdó bbene s e s kó nnyed mó ká. A kó zel má sfe l ó rá s eló -

ádá s emle kezetes lesz szá múnkrá.      

 

Á prilis 13-á n, szómbátón, 15:30 kezdettel Tavaszváró Hangversenyen 

vehettek re szt áz e rdekló dó k á gyó nyó rú  templómúnkbán. Má r hágyó-

má nnyá  vá lt, hógy hú sve t e s kárá csóny 

kó rnye ke n hángversenyt rendezú nk tele-

pú le sú nkó n. Báder Ernő és Gonda László, 

ke t nágyszerú  múzsikús, má r sókádjá rá 

szerepelt rendezve nyeinken. Móst Szabó 

Krisztina operaénekes vólt á vende gú k. 

Mú sórúkbán megtálá lhátó  vólt á klásszi-

kús zene mellett áz egyhá zi e nek, á ne pdál 

e s áz óperett is. Csódá látós á hángzá s, á 

hángúlát egy ilyen kóncerten. Aki egyszer 

meghálljá, ázt rábúl ejti.  

Sipos Gáborné  

alpolgármester 
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

„Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát,  

amely kamatokat osztogat nesztelenül.”  

/Jonann Wolfgang von Goethe/ 

 

E let á kó nyvtá rbán! 

Helyileg áz iskólá bán tálá lhátó  telepú le si kó nyvtá r lá tógátó inák szá má nápóntá 50 e s 100 fó  kó zó tt mózóg.  A gyere-

kek á kó nyvkó lcsó nze s mellett, tá rsásjá te kóznák, mese ket ne znek, szí neznek, rájzólnák, rendhágyó  ó rá kón vesznek 

re szt.  

Rendhágyó  rendezve nyt szervezett á kó nyvtá r áz iskólá tórnáterme ben, áhól hágyómá nyós cigá nytá ncót lá thátták, 

tánúlhátták á gyerekek. A csúpá n szemle ló dó , felnó ttekkel egyú tt á re sztvevó k szá má ele rte á 130 fó t. A sikert bizó-

nyí tjá, hógy ázó tá má r, 17 gyerek jelentkezett  á ró videsen kezdó dó  cigá ny tá nchá zrá, ámely á kúltú rhá zbán kápótt 

helyet. Ezú tón is kó szó njú k á kó zremú kó de st Tó ni bá csinák e s Tú ndi ne ninek. 

A prilis 11-e n, á nágy e rdekló de s mellett áz ide n is meg lett tártvá á Kó lte szet Nápjá álkálmá bó l rendezett száváló -

verseny, mely útá n á gyerekek ó ró mmel vette k á kezú kbe áz Emle klápót e s á mege rdemelt Öklevelet.  

Má rciús, á prilis hó nápbán á Me hecske csópórt ó vódá sái, á Bró dy Sá ndór Vá rósi e s Megyei  Kó nyvtá r szákmái segí t-

se ge vel há róm fóglálkózá sbó l á lló  E’mese vá r pró báte tele t tette k le. A mesehállgátá s mellett já tszótták, pápí rtójá st 

festettek, memó riájá te kbán vettek re szt e s á kó zelgó  Fó ld Nápjá álkálmá bó l szelektí ven szórtí róztá k á kó nyvtá rbá 

nem illó  szemetet. Vá lógátták á mese skó nyvek kó zó tt, ismerkedtek á kó nyvtá rrál, mely ve ge n á tvette k á teljesí te st 

igázóló  ú tilápút.   

Az egy-egy pillánátke p hángúlátá mindenne l tó bbet á rúl el, á kó nyvtá ri e letró l! 

Bedécs Mária 
könyvtáros 
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NAPKÖZI KONYHA HÍREI 

Tisztelt Kömlőiek! 

E ngedje k meg, hógy beszá mólják á kóny-

há nk elmú lt idó száká ró l. E tkezó k le tszá -

má he tró l he tre nó vekedik. Jelenleg 480 ádágót 

fó zú nk náp, mint náp.  Az ó vódá bán e s áz iskó-

lá bán minden tánúló  te rí te s mentesen veszik 

ige nybe áz ke tszeri e s á há rómszóri e tkeze st.  

Vende ge tkezó k le tszá má e s á szóciá lis e tkezó k 

le tszá má is nó vekszik.  

Vende ge tkezó k 640Ft/ádág á rón júthátnák áz 

ebe dhez, mí g Szóciá lis e tkeztete sne l pedig há -

róm kátegó riá bá lehet besórólhátó  áz ember  

50.000Ft meg nem háládó  jó vedelem esete n 

320Ft/ádág, 50.000Ft e s 85.000Ft kó zó tt 

420Ft/ádág 85.000Ft megháládó  jó vedelem 

esete n 530Ft/ ádág. De erró l bó vebb infórmá ci-

ó vál túdjá Ö nó ket tá je kóztátni Bede cs Má riá e s 

Ká llái Sá ndórne  Róziká á Szóciá lis Alápszólgá l-

tátá s múnkátá rsái.  Má jús 1.-e n telepú le sú nkó n 

fógádhátjúk á Ferencvá rós Tórná Clúb Lábdárú -

gó  Szákósztá ly Ö reg Fiúk Csápátá t. Kú ló n meg-

tiszteltete s lesz szá múnkrá, hógy kónyhá nkón 

fógádhátjúk vende gú l á csápátókát. 

Konyhánkon a vendég és aszociális étkezők-

nél közvélemény kutatást tartottunk, az éte-

lek minőségével és mennyiségével mindenki 

maximálisan meg van elégedve. 

Felhí vóm á Tisztelt Szú ló k figyelme t, hógy mint 

áz elmú lt e vekben is ez e vben, nyá rón biztósí tá-

ni fógúnk á gyermekek re sze re szú nidei e tkez-

tete st. 

Ke rem á Tisztelt Szú ló ket, hógy legyenek szí ves 

beszerezni e telhórdó t. De csák ázón gyermekek 

re sze re túdúnk biztósí táni szú nidei e tkeztete st, 

ákik e rve nyes Gyermekve delmi hátá rózáttál 

rendelkeznek. 

Pengő Roland 
intézményvezető 
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A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 

M á rciús 5-e n zsú -

fólá sig telt á 

Gyerekhá z! 

Nem titkólt szá nde -

kúnk vólt á 

Há z   bemútátá sá, ne p-

szerú sí te se, megismer-

tete se áz ó vódá s kór álátti gyermekek szú lei-

vel.  

 

 

Má rciúsi zsú rúnkón 4 kisgyermek szú lete snápjá t 

tártóttúk meg ú nnepi kó rnyezetben tórtá vál, tú zi-

já te kkál, áhógy illik. Az ú nnepeltek e s "vende geik" 

nágyón jó  hángúlátbán tó ltó tte k á de leló ttó t.  

Má rciús hó nápbán ú jább me rfó ldkó hó z e rkezett á 

Gyerekhá z! A prógrám szerint el kellett e rni, hógy 

4 gyermek szú ló je vel egyú tt rendszeresen (heti 2 

álkálómmál) lá tógássá á Gyerekhá zát! Grátúlá lúnk 

ehhez á teljesí tme nyhez:  

 

Nagy Brigittának - Csonka Kristófnak  

(Ők január óta rendszeres látogatónak 
számítanak)    

Forray Melindának -Bari Zsoltikának  

Ambrus Veronikának - Nagy Zolikának  

Bartus Erzsébetnek - Bartus Ádámnak  

A fent megnevezett szú ló k gyermekú k irá nt 
e rzett feleló sse ge pe ldá lehet válámennyi 0-3 
e ves kórú  gyermek szú ló je nek!  

 

 

 

Vitkózi Róza 
vezető 
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Inte zze ó nkórmá nyzáti ú gyeit elektrónikúsán! 

Ke nyelmes e s gyórs mególdá s nyú jt á bá rhónnán ele rhetó  Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá l 

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és 
örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már min-
den magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgálta-
tás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az 
önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok 
adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

E vente szá mós hivátálós ú gyben keressú k fel á helyi ó nkórmá nyzátót, á hivátáli lá tógátá sók szá má pedig 
tóvá bb nó  e letú nk nágy pillánátáiná l. Anyákó nyvi kivónát kiá llí tá sá, ge pjá rmú - e s e pí tme nyádó  bejelente s, 
szóciá lis tá mógátá si ke relem benyú jtá sá, szá llá shely nyilvá ntártá sbá ve tel, ipárú ze si ádó  bevállá s e s me g 
sórólhátná nk ázón teve kenyse geket, melyek á ltálá nósán á szeme lyes ú gyinte ze sek kó ze  tártóznák e s áútó-
mátikúsán á hósszú  sórbán á llá s jút ró lá eszú nkbe. Ez á ke p ázónbán 2019-tó l teljesen megvá ltózik, mert áz 
Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá lón keresztú l má r egyre tó bb ú gyet elektrónikúsán is inte zhetú nk, ámikór 
idó nk engedi, áká r á vásá rnápi ebe d útá n is. 

Az e-ú gyinte ze s órszá gósán egyse ges ú gymenetet biztósí t e s áhógy á szeme lyes ú gyfe lfógádá sná l megszók-
háttúk, ú gy á digitá lis te rben is ve gig vezet minket á jó l ismert fólyámátókón. Elsó  le pe sben sájá t mágúnk 
beázónósí tá sá tó rte nik, májd á lákóssá gi e s vá llálkózá si ú gyinte ze s kivá lásztá sá, ezt kó vetó en pedig á szú k-
se ges ádátók megádá sá. Mindezt á legnágyóbb biztónsá g mellett, gyórsábbán, á tlá thátó bbán e s pápí rmente-
sen, vágyis kó rnyezetkí me ló bb mó dón tehetjú k, mint kórá bbán. 

Az Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá lón keresztú l bejelentkezett felhászná ló k szá mós helyi lákóssá gi, ipári, ke-
reskedelmi, szóciá lis vágy ádó ú gyet indí thátnák, áz ónline ú rláppál nem rendelkezó  ú gyek esete n pedig áz e
-Pápí r szólgá ltátá st lehet ige nybe venni. 

Az e-ú gyinte ze st vá lásztó kát á bele pe st kó vetó en ázónósí tjá á rendszer e s áz ú rlápók á ltálá nós ádátái áútó-
mátikúsán kitó lte sre kerú lnek, ró vidí tve í gy á rá fórdí tótt idó t. A felhászná ló k bá rmikór nyómón kó vethetik 
áz á ltálúk elektrónikúsán indí tótt helyi ó nkórmá nyzáti ú gyeket, í gy pá r káttintá s útá n megismerhetik á fó-
lyámátók áktúá lis á llápótá t e s megnyithátjá k á lementett ú rlápókát. 

A gyórsább ú gyinte ze st tá mógátjá, hógy á lákóssá g mellett á vá llálkózá sók is ke nyelmesen teljesí thetik ádó -
bevállá ssál kápcsólátós ú gyeiket e s tá vólró l is leke rhetik helyi ádó egyenlegú ket e s áktúá lis fólyámátáik stá -
túszá t. 
Az Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá l á https://e-ónkórmányzát.góv.hú webóldálón e rhetó  el, melyet telepú le -

sú nk webóldálá n is megtálá lnák. 

 

https://e-onkormanyzat.gov.hu/
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Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. 

A sórbán á llá s á mú lte , inte zze ú gyeit móstántó l ónline! 

 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalko-
zásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik 
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést 
választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogat-
ják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is. 

Egy ú j vá llálkózá s elindí tá sá, vágy egy megle vó  ádminisztrá ció s feládátáinák teljesí te se mellett nehe z á róhá-
nó  he tkó znápók sórá n me g áz ó nkórmá nyzáti hivátált is ú tbá ejteni. Szerencse re mánápsá g erre má r nincs 
felte tlenú l szú kse g, hiszen ván ólyán digitá lis te r, ámelyre bele pve egyre tó bb helyi hivátáli ú gy elinte zhetó . 
Az Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá lón keresztú l lákóssá gi, ipári, kereskedelmi, szóciá lis ú gyek sórá indí thátó  
e s egyszerú en nyómón kó vethetó . 

A pórtá l segí tse ge vel á pápí r álápú , szeme lyes megjelene st ige nyló  ú gyinte ze s helyett áz órszá g bá rmely 
póntjá ró l, bá rmikór, ke nyelmesen, ónline is inte zhetó k áká r á mágá n e s vá llálkózó i helyi ádó ú gyek is. Adó -
igázólá s ke rhetó , tú lfizete s esete n á tvezete s e s visszáte rí te s kezdeme nyezhetó , ge pjá rmú -, illetve termó fó ld 
ádó  jelenthetó  be, válámint helyi/ó nkórmá nyzáti ádó - e s e rte kbizónyí tvá ny ige nyle sre is ván mó d. A helyi 
ipárú ze si ádó  bevállá sá á pórtá l segí tse ge vel szinte n kó nnyú szerrel mególdhátó , fú ggetlenú l áttó l, hógy á ltá-
lá nós vágy ideiglenes teve kenyse gró l ván szó . 

Az elektrónikús ú gyinte ze snek kó szó nhetó en jelentó sen megró vidú l á helyi ádó bevállá srá fórdí tótt idó . A 
lákóssá g mellett á gázdá lkódó  szervezetek is ke nyelmesen teljesí thetik helyi ádó bevállá ssál kápcsólátós kó -
telezettse gú ket, e s leke rhetik helyi ádó egyenlegú ket. Az ónline rendszerbe váló  bele pe st e s szeme lyes ázó-
nósí tá st kó vetó en isme t idó t tákárí t meg á rendszer á felhászná ló nák, úgyánis kó zhiteles nyilvá ntártá sókbán 
megle vó  szeme lyes ádátók má r áútómátikúsán kitó ltve jelennek meg áz ú rlápókón. 

Az ónline ú gyinte ze si felú leten kó zel fe lszá z kú ló nfe le ú gy indí thátó , tó bbek kó zó tt ipári e s kereskedelmi, 
hágyáte ki, birtókve delmi, válámint szóciá lis, só t áz Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá lró l is kó zvetlen linken el-
e rhetó , áz ú gynevezett e-Pápí r szólgá ltátá s (epápir.góv.hú) segí tse ge vel szinte bá rmilyen egye b ú gy is be-
nyú jthátó  elektrónikús ú tón. A bejelentkezett felhászná ló k bá rmikór nyómón kó vethetik áz á ltálúk indí tótt 
helyi ó nkórmá nyzáti ú gyeket, í gy pá r káttintá s útá n megtekinthetik, hól tárt áz ádótt ú gy, illetve áz eló zete-
sen má r kitó ltó tt ú rlápjáikát is kó nnyede n ele rhetik. 

 
Az Ö nkórmá nyzáti Hivátáli Pórtá l áz https://e-ónkórmányzát.góv.hú webóldálón e s telepú le sú nk webóldá-

lá n is ele rhetó . 

https://e-onkormanyzat.gov.hu/
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2019 március és április hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

 Turó Hanna   an: Izsvák Daniella 

Csík Lóránt     an: Szamkó Vivien 

Fehér Lilien    an: Farkas Annamária 

Pengő Roland  an: Lólé Nikolett 

Nagy Kevin    an: Burai Julianna 

Bari Zsüliett Ajsa  an: Bari Vanessza 

2019 március és április hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Törőcsik Pálné élt 93 évet 

Meruca Laura Jázmin  élt 15 hónapot 

Tóth József  élt 75 évet 

Pádár Lajosné  élt 78évet 

Gunyhó József  élt 53 évet 

Szászi Ferenc  élt  78 évet 

Kömlő Községi Önkormányzat  

Ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8:00-12:00—13:00-16:00 

Szerda: 8:00-12:00—13:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 

 

Családsegítő: 

Hétfő: 8:00-12:00 

Szerda: 8:00-12:00 

 

Falugazdász: 

Péntek: 8:00-12:00 

 

Kormányhivatalnok: 

Szerda: 9:00-12:00 

Jó anyámnak 

Jó anyámnak két kezére 

Csókjaimat hintem én, 

Ezzel a két dolgos kézzel, 

Áldd az Isten amíg él, 

Jó anyámnak két kezét, 

Álld meg Isten jó szívét, 

Két kezét, jó szívét, 

Áldd meg Isten amíg él, 

Amíg él. 

Ez a két kéz estenként 

Hogyha gond, bú, baj elér, 

Elsimítja homlokodról 

A búbánat fellegét. 

Jó anyámnak két kezét, 

Áldd meg Isten jó szívét. 

Két kezét, jó szívét, 

Álld meg Isten amíg él, 

Amíg él. 
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Gyerekeknek  

Forrás: pinterest.com 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2019. 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért  

a cikk szerzője a felelős. 

Közérdekű telefonszámok 

Pólgá rmesteri hivátál: 06-36/481-021   

e-máil: titkárság.kúmleú@intellimáil.hú  

Örvósi rendeló : 06-36/481-031  

Fógórvósi rendeló : 06-36/481-028  

Iskólá: 06-36/481-032 

Ö vódá: 06-36/481-060  

Gyó gyszertá r: 06-36/481 033 

Kó rzeti megbí zótt:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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