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2019. december 

  Kedves Kömlői lakosok! 

 

É  
v vé gé félé  kö zélédvé szérétné k kö szö nétét mön-

dani mindénkinék, aki munka ja val, javaslata val 

vagy ba rmilyén ma s égyé b hözza a lla sa val ségí tétté a 

télépu lé s mu kö dé sé t, valamint ku lö n szérétné k kö -

szö nétét möndani az idéi ö nkörma nyzati va laszta s 

alkalma val mindazöknak, akik szavazatukkal ta mö-

gattak. Nagyön sökan völtak, é s kimöndöttan jö  é r-

zé ssél tö lt él az, högy mindaz a munka, amélyét Ö nö -

ké rt tészék, az Ö nö knék is mégfélélö  völt. Í gé rém, 

högy a kö vétkézö  ciklusban sém fögök csalö da st 

öközni. Töva bbra is bétartöm mindazt, amit í gé rtém. 

Fölytatjuk a mégkézdétt munka t, valamint töva bbra 

is mindén érö mmél azön lészék, högy a télépu lé su nk 

égyré szébb, jöbb é s é lhétö bb légyén mindannyiunk 

sza ma ra. 

Ébbö l kiindulva, ké rém, éngédjé k még, högy bésza -

möljak Ö nö knék pa r ölyan dölögrö l, amély a va lasz-

ta sök hajra ja ban picit ha tté rbé szörult a kö zbészé d-

bén, ugyanakkör ném maradt fé lbé. 

Göndölök itt a szégréga ciö s pa lya zatön bélu l még-

é pu lt szöcia lis bé rlaka sökra, mélyéknék a kivitélézé -

sé az utölsö  fa zisa ba lé pétt. Mint tudja k, a mé dia is 

bésza mölt rö la, högy Kö mlö  télépu lé s völt az örsza g-

ban az élsö , ahöl ilyén bé rlaka s a tada sra kéru lt. A 

szöcia lis bé rlaka sökat é rintö  ré szlétésébb pa lya zati 

kií ra st é s ta jé köztatö t térmé szétésén kö zzé  fögöm 

ténni, amint a pa lya zat azön szakasza ba é rkézu nk, 

amikör is é laka sök igé nybé véhétö vé  va lnak bizö-

nyös félté télék méllétt. 

Töva bba  a ma sik igén föntös é s nagy lé pé s, högy a 

napkö zi könyha nk félu jí ta sa is az utölsö  fa zisban 

van, mélyék uta n va rhatö an janua r kö zépé tö l u jra 

mégnyitja majd kapuit. Mint a köra bbi lapsza mök-

ban ma r bésza möltam rö la, a könyha téljés égé szé -

bén mégva ltözik. Nagyöbb, körszéru bb é s éurö pai 

szí nvönalat ké pvisélö  inté zmé nnyé  va lik. Ném csak 

téru lété bén bö vu l az é pu lét, haném kapacita sban é s 

fé rö hélyék sza ma ban is. Í gy akik szérétik a saja t 

könyha nk í z vila ga t, azök janua r kö zépé tö l u jra é l-

vézhétik majd a finömabbna l, finömabb é tkékét. Ma r 

köra bban mégkézdtu k a szöcia lis tu zifa kiöszta sa t, 

mélyét széréncsé ré ma r szinté mindénki mégkapött, 

illétvé az a pa r ha ztarta s, akikhéz mé g ném jutött él, 

légké sö bb kara csönyig még fögja k majd kapni, ahö-

gyan azökrö l sém félédkézu nk még, akik ném fa val 

fu ténék, í gy sza mukra a fu té sta mögata s 2020 fébru-

a rja ban kéru l majd kifizété sré.  

Föntös mé g mégémlí téném, högy 2020-tö l Ö nkör-

ma nyzatunk ma r ö na llö  ö nkörma nyzatké nt fög mu -

kö dni. Janua rtö l ma r ném lész kö zö s Tiszana na val a 

munka. Éz azé rt is föntös, mért bizönyös ésétékbén, 

pa lya zatökna l é s égyé b u gyinté zé sbén ma r ö na llö an 

is ké pvisélni tudjuk majd magunkat, éz sök ésétbén 

méggyörsí tja é s ké nyélmésébbé  tész majd né ha ny 

u gyménét élinté zé sé t.  

 

     K Ö M L Ő  N É P E  A L A P Í T V Á N Y   
 

     K U R A T Ó R I U M Á N A K  K I A D V Á N Y A  
 

Új kiadásban  V. évfolyam  5. szám 

Folytatás a következő oldalon. 
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Futö  pa lya zataink kö zu l a Magyar Falu prögramban 

tartalé klista ra kéru lt a köra bban bényu jtött a témé-

tö  ravatalözö ja nak, az ö nkörma nyzat é pu lété nék 

félu jí ta sa t valamint a szölga lati laka sök félu jí ta sa t 

cé lzö  pa lya zatunk. Bí zunk bénné, högy ézék is pözi-

tí v élbí ra la sban ré szésu lnék majd. Mindéméllétt 

amikét ma r éddig a prögramban élnyértu nk, az az u j 

örvösi észkö zö k bészérzé sé, u j ö vödai ja tszö té r ki-

alakí ta sa valamint a parö kia é pu lété nék félu jí ta sa. 

2020 janua rra va rhatö  dö nté s a bö lcsö dé lé tréhöza -

sa t léhétö vé  tévö  pa lya zattal kapcsölatban. Bí zunk 

bénné, högy éz is sikérés élbí ra la sban ré szésu l, hi-

szén ézzél mégöldö dna a légkisébb gyérkö cö k nap-

pali élhélyézé sé is, amély méllétt a szu lö  is ba tran 

tud majd ésétlég munka t va llalni. 

Í gé rém Ö nö knék, högy jö vö ré is mindént mégté-

szu nk annak é rdéké bén, högy miné l tö bb pa lya zatöt 

adjunk bé é s éza ltal miné l tö bb pé nzt szérézzu nk a 

télépu lé snék, högy miné l tö bb béruha za s é s féjlész-

té s tudjön mégvalö sulni.  

Némré g mégkézdté mu kö dé sé t égy va llalköza s a völt 

TSZ iröda é pu lété bén, a félu jí tött é pu létbén a még-

va ltözött munkaké péssé gu ék föglalköztata sa ra nyí lt 

léhétö sé g.  

Högy az idö sékrö l sé félédkézzu nk még, az idéi é v-

bén ö k is kapnak az Ö nkörma nyzattö l kara csönyi 

aja ndé köt. Mindén 62. é lété vé t bétö ltö tt Kö mlö i la-

kös a köra bbi é vékhéz mégszököttan idé n is 10.000 

Ft ta mögata sban ré szésu l majd, mélynék kifizété sé 

élö ré la thatö lag décémbér 19-é n dé lélö tt 10:00 ö ra -

tö l lész a Pölga rméstéri hivatalban. Ézzél is hözza ja -

rulva, högy sza mukra is picit kö nnyébb légyén az 

u nnépi ké szu lö dé s. É s ha ma r u nnép, akkör itt ra-

gadna m még az alkalmat, högy jélézzém, décémbér 

20-a n 12:30 ö ra tö l tartjuk a falukara csönyt a Mu vé-

lö dé si Ha zban, mélynék kérété bén kara csönyi mu -

sör, szérététvéndé gsé g, fö zé s, valamint zéné s buli 

va rja majd az é rdéklö dö két. Ézu tön hí vök é s va rök 

mindénkit szérététtél. 

Ébbén az é vbén itt az u jsa g kérétéin bélu l é n ma r 

ném jéléntkézék, dé térmé szétésén, akinék szu ksé gé 

lénné a ségí tsé gémré, a pölga rméstéri hivatalban, 

illétvé téléfönön kérésztu l is élé rhétö  vagyök tö-

va bbra is.  

Kívánok Önöknek békés, áldott, 

 boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag,  

sikeres új évet! 

Tisztéléttél,  

Turó Tamás 

polgármester 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Sikeres volt az őszi dalostalálkozó   

A  nö ta t é s a dalt szérétö   jö bara tök tala lköztak  öktö bér 26. -a n kö zsé gu nkbén a 29. Dalöstala l-

közö  alkalma bö l. Égy ilyén tala lközö  léhétö sé gét kí -

na l az szé pköru   csöpörtöknak, högy mégmutassa k a 

né pvisélétu két, az é néktuda sukat, é s högy szu kébb 

kultu ra jukat mégismértéssé k a tö bbiékkél. Ézu ttal a 

hévési Ö sziké k, a ténki Ö szirö zsa, a kiskö réi Ö szidö , 

a ka pölnai Margaré ta, a bésényö télki Pacsirta k, az 

égérszalö ki Rözmaring, a tiszana nai Margaré ta k 

égyu ttéséi fögadta k él félké ré su nkét. 

A réndézvé ny fö vé dnö ké Turö  Tama s pölga rméstér 

u r völt, aki ré szvé télé vél is ta mögatött bénnu nkét. 

Mégtisztélt jélénlé té vél Farkas Attila,a Hévés Mégyéi 

Nyugdí jasszö vétsé g Élnö ké, Taka cs Miklö sné  a szö -

vétsé g élnö ksé gé nék tagja, Sipös Ga börné  ké pvisélö -

asszöny é s Ka llai Ma rk ké pvisélö  u r is. A mu sörvézé-

tö  éz alkalömmal is Bédé cs Ma ria kö nyvta rös völt. A 

réndézvé ny ha zigazda ja a Néféléjcs Né pdalkö r völt. 

A tala lközö val viszönöztuk azt a sza mtalan méghí -

va st, amélynék idé n is élégét téttu nk. Az öktö bér vé gi 

idö ja ra s kédvézétt az ésémé nynék, hiszén kéllémés 

jö idö bén zéné s félvönula ssal, ta nccal indí thattuk a 

napöt.  A szí npömpa s, visélétés ruha ba ö ltö zö tt 

égyu ttésék la tva nya é s a hangös zéné- é s é nékszö  itt-

ött "lésékédé sré" csa bí tötta a faluban é lö két. A kö zél  

1 km-és   sé ta uta n  a mu vélö dé si ha zban fölytatö -

dött  a bara ti tala lközö . A kö szö nté sék uta n a csöpör-

tök mu sörös bémutatköza sa kö vétkézétt.  A sört a 

Néféléjcs Né pdalkö r nyitötta még, katönadal-

csökörral lé pték a szí npadra. Ézt kö vétö én   méghí -

vött véndé géink élö ada sai vara zsöltak él bénnu nkét. 

Szébbné l szébb né pdalök, nö ta k cséndu lték fél. A 

kö zö nsé g vastapssal kí sé rté a bémutatö kat, é s égyu tt 

é nékélt az é ppén szí npadön lé vö kkél.  

A prödukciö k mindégyiké nagyön hangulatös, szí n-

vönalas élö ada s völt. A ké t ö ra s prögram a Nyugdí -

jashimnusz kö zö s élé néklé sé vél za rult. Valaménnyi 

csöpört émlé klapöt é s aja ndé köt kapött. 

Kö zbén mégé rkézétt a finöm ébé d, mélyét a 

"néféléjcsésék" su témé nyéi tétték téljéssé . Mindézék 

mé g ném jéléntétté k a tala lközö  vé gé t: ka pölnai zé-

né szta rsunk muzsika ja ra, -fittyét ha nyva az é véknék

- ta ncra pérdu lték a szé pköru  ré sztvévö k é s ké sö  

dé luta nig mulattak!  

Nagyön jö l sikéru lt éz a tala lközö nk is, jö  kédv, jö  

hangulat jéllémézté az égé sz napöt. Mindén ré sztvé-

vö  élisméré ssél nyilatközött a véndé gla ta srö l. 

A fellépők mellett köszönet illeti Turó Tamás      

polgármestert, az önkormányzatot, konyhai dol-

gozókat is! 

Égy é v mu lva ugyanitt, ugyaní gy! Rémé lju k, sikéru l! 

                                                            
 

Besenyei Jánosné 
                   klubvezető   
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 SULI HÍREK 

A  Su tö  Andra s A ltala nös Ísköla Ga rdönyi Gé za Tagisköla ja ban az élmu lt idö szakban 

nagyön sök szakmai é s pa lya zati prögram zaj-

lött, tö bbék kö zö tt pédagö gus töva bbké pzé sék, 

mu hélymunka k, bémutatö  ö ra k, sö t, mé g péda-

gö gus minö sí té sré is sör kéru lt. Ézék a szakmai 

prögramök, mönitöringök, ö rala tögata sök, irat-

ta ri é s tö rvé nyéssé gi éllénö rzé sék érédmé nyéi 

azt mutatja k, högy az isköla pédagö gusai, névé-

lö -öktatö  munka t ségí tö  szakémbéréi a tö rvé nyi 

élö í ra sökat bétartva, érédmé nyésén é s kitartö -

an vé gzik a munka jukat, amié rt kö szö nét illét 

isköla nk valaménnyi dölgözö ja t. 

Ö szi szu nét uta n a Ja szbéré nyi A llat- é s Nö -

vé nykértbé la tögatött ha röm öszta ly, érrö l az 

ésémé nyrö l Tö th Tama s tana r u r í rt é lmé nybé-

sza mölö t. 

Mégkézdö dö tt a nyölcadik é vfölyamösök pa lya-

va laszta sa nak élö ké szí té sé, a Pédagö giai Szak-

szölga lat szakémbéréi szémé lyré szö lö  tana cs-

ada st nyu jtöttak a vé gzö s dia kjainknak é s a szu -

léiknék. A kö zpönti félvé téliré valö  jéléntkézé s 

décémbér élsö  hété bén ma r még is tö rté nt. 

Nagyön jö l sikéru lt a Mikula s u nnépsé g, amély 

az alsö s öszta lyök ré szvé télé vél zajlött lé déc-

émbér 5-é n dé luta n a törnatérémbén. A kisdia -

kök vérssél, é nékszö val, ta ncbémutatö val va r-

ta k a Mikula st, aki nagyön bö kézu én aja ndé köz-

ta még a gyérékékét. 

Ezúton szeretném megköszönni Kömlő köz-

ség önkormányzatának, hogy az idén is biz-

tosította minden tanulónk számára a tartal-

mas, igényesen összeállított édességcsoma-

gokat.  

Décémbér 13-a n réndézzu k az ÉFÖP 3.1.5 pa -

lya zat kérété bén a csala di napöt, amélyén ad-

vénti ké zmu véskédé s, sörvérsényék, bu fé , su -

tiva sa r lész. Ézzél égyidö bén a kara csönyi u n-

népsé gré is ké szu lu nk dalökkal, ta nccal, szí nda-

rabbal is.  

A téli szünetre minden diákunknak, munkatár-

samnak jó pihenést, feltöltődést, mindenkinek 

áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok! 

 

 

Bata Róbertné 
tagintézmény-vezető 

Ady Endre: Harang csendül I. 

Harang cséndu l, 

É nék zéndu l, 

Mésszé zsöng a ha laé nék 

Az é n kédvés kis falumban 

Kara csönykör 

Maga ba sza ll mindén lé lék. 

Mindén émbér 

Szérététtél 

Börul fö ldré ima dközni, 

Az é n kédvés kis falumban 

A Méssia s 

Böldögsa göt szökött hözni. 

 

 

 

A témplömba 

Hösszu  sörba' 

Índulnak él ifjak, vé nék, 

Az é n kédvés kis falumban 

Ha la t adnak 

A magassa g Ísténé nék. 

Mintha itt lénn 

A nagy Ístén 

Szént kégyélmé su gna, sza llna, 

Az é n kédvés kis falumban 

Mindén szí vbén 

Csak szérétét lakik ma ma. 
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SULI HÍREK 

„KALANDRA FEL!”  

Kalandozás az állatkertben 

 

A z ÉFÖP 3.1.5-16-2016-00001 azönösí tö sza mu , 

„A tanulö i lémörzsölö da ssal vészé lyéztététt 

inté zmé nyék ta mögata sa” pa lya zati pröjékt kérété n 

bélu l 2019. növémbér 6-a n, szérda n, kédvézö  idö ja -

ra s méllétt isköla nk tanulö i é s tana rai élla tögattak a 

Ja szbéré nyi A llat-é s Nö vé nykértbé.  

Az 5. a, 5.b, 8.a öszta lyök é s öszta lyfö nö kéik, vala-

mint égy szu lö i munkakö zö ssé gi tag vétt ré szt a ki-

ra ndula sön. A mi csöpörtunk völt az égyédu li la töga-

tö  csöpört azön a napön. A göndözö k kö rbé vézétté k 

a tanulö inkat. A gyérékék ré szt véhétték az a llatök 

étété sé bén, ké rdé sékét téhétték fél, a va laszökbö l 

sök é rdékés införma ciö t szérézték. A hidég é lélém 

öda a hélyszí nré é rkézétt, amélyét szinté n a pröjékt 

biztösí tött.  

 

 

A gyérékéknék nagyön tétszétt a kira ndula s, sök é l-

mé nnyél gazdagödtak, a vé gé n mé g jö t ja tszhattak a 

ja tszö té rén is.  Dé luta n 15 ö ra kö ru l é rkézétt haza a 

kira ndulö  csöpört Kö mlö ré.  

                                                                                                           
Tóth Tamás Béla                                                                                                              

tanár 

S 

U 

L 
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T 
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  ÓVODAI HÍREK  

A mióta hírt adtunk magunkról sok minden történt 

az óvoda háza tájékán. Újból birtokba vettük az 

óvoda régi szárnyát mindannyiunk nagy örömére. 

Megújult csoportszobák, folyosók és mosdók várják 

immáron a gyerekeket. Készül az új épületszárny is 

reméljük minél hamarabb birtokba vehetjük azt is. 

Az óvoda mindennapjairól szólva a kiscsoportos gyer-

mekek is sikeresen beszoktak az óvodába. Azt kell, 

hogy mondjam az elvállás inkább a szülőknek volt 

nehezebb inkább ők voltak azok, akik nehezen dol-

gozták fel az elválást. Mindezek ellenére elszomorító 

volt az, hogy a novemberben megrendezésre kerülő 

szülői értekezleten körülbelül 40 fő jelent meg jelzés-

ként az óvodába 115 kisgyermek jár. Szomorú volt a 

gyermekeket nevelő pedagógusként ezt megélni, hogy 

az óvodát kezdő és az iskolakezdés előtt álló gyerme-

kek szülőit ennyire nem érdekli a gyermeke óvodai 

előmenetele. Évente két alkalommal vennénk igénybe 

a szülők délutánjából egy- egy órát, reméljük a tavaszi 

szülői értekezleten már több szülő képviselteti magát.  

Az Idősek világnapja alkalmából a Süni csoportos 

gyermekek örvendeztették meg falunk szépkorú lakó-

it. Köszönjük szépen a felkészítést Kriston Zoltánné 

és Mlinkóné Forgács Edit óvodapedagógusoknak.  

 

Az állatok világnapja alkalmából az óvoda nagycso-

portosai a gyöngyösi állatkertbe és a Mátra múzeumba 

látogattak el. Ennek a kirándulásnak a megvalósítá-

sát Turó Tamás polgármester úrnak és a települési 

önkormányzatának köszönhetjük meg, hiszen a gyer-

mekek telesen térítésmentesen vehettek részt ezen a 

felejthetetlen kiránduláson.  

A Télapó is ellátogatott az óvodánkba és mivel itt csak 

jó gyerekek vannak mindenkinek hozott mindenféle 

finomsággal megrakott csomagot. A gyermekek hálá-

juk jeléül dalokkal és versekkel ajándékozták meg a 

nagyszakálút. Jövőre is visszavárjuk a Télapót. A cso-

magokat köszönjük szépen az önkormányzatnak. 

Fontos információ az iskolába készülő gyermekek 

szüleinek, minden szülő első körben írásos tájékozta-

tót kap az óvodában az iskolakötelezettség új szabá-

lyairól, nagyon fontos, hogy azt figyelmesen olvassák 

el. Az illetékes óvodapedagógusok szóban is tájékoz-

tatják a szülőket és minden segítséget megadnak ab-

ban, hogy a szülő felelős döntést tudjon hozni gyerme-

ke iskolakezdésével kapcsolatban. Kérem bizalommal 

forduljanak gyermekük óvodapedagógusához.  

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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 KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Idősek napja 

 

Ö ktö bér 1. az Ídö sék Vila gnapja, mély a szérétét é s a mégbécsu lé s u nnépé.  

Ö nkörma nyzatunk öktö bér 3-a n la tta véndé gu l a 

falu idö séit a Mu vélö dé si ha z nagytérmé bén. Pölga rmés-

tér u r u nnépi bészé dé bén mégkö szö nté az idö sék munka -

ja t, amit a falu féjlö dé sé é rdéké bén vé gézték, a ségí tsé gu -

két, a tana csaikat. A jö  kö zö ssé g tudja, högy milyén é rté -

kéiré bu szké é s ézé rt ha la val tartözik élö déinék. Jö  

égé szsé gét, tartalmas, aktí v é vékét kí va nt mé g a jélénlé -

vö knék.  A gyérékék mindén é vbén nagy izgalömmal é s 

szérététtél ké szu lnék érré a jélés napra. Í gy völt éz az 

idé n is. Az ö vöda sök é s az isköla sök mu söra höl mösölyt, högy kö nnyékét csalt a ra ncös arcökra. A kédvés 

vérsék, dalök, ja té kök hallata n félidé zö ték a gyérmékköri émlé kék. Az u nnépsé g Sölté sz Rézsö  né pszéru  

é nékés mu söra val fölytatö dött Gönda La szlö  zénékara kí sé rété vél, aki nagy sikért aratött kö zvétlén stí lu-

sa val é s kö zismért dalaival, amélyékét a véndé gékkél égyu tt é nékélt. Vé gu l égy finöm vacsöra val é rt vé gét 

a szé p dé luta n. Az idö sék az ö nkörma nyzattö l 5000 ft é rté ku  va sa rla si utalva nyt is kaptak aja ndé kba, mé-

lyét a ké t é lélmiszérböltban léhét léva sa rölni. 

Sipos Gáborné 

önkormányzati képviselő 

" A fiatalság mércéje nem az életkor, 

hanem a szellem és a lélek állapota. 

Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről . 

Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, 

de ha kialszik benned a lelkesedés, 

akkor a lelked ráncosodik meg.” 

Albert Schweitzer  
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

 

T ala n kévésén tudja k, dé a kara csönyfa a llí ta s szöka sa a né mét félménö kkél réndélkézö  magyar csala döktö l 
indult él a 19. sza zad éléjé n. Kézdétbén mé g csak az ural-
ködö  csala dök éngédhétté k még maguknak ézt a luxust. 
Ké sö bb ma r a gazdagabb kö zé pöszta lybéliék is féla llí töt-
ta k a fa t a fögadö szöba ikban, vé gu l ma r a légszégé nyéb-
bék is ré szt vétték az u nnéplé sbén, mé g ha csak égy zö ld 
a ggal is 
 
A fa dí szí té sé é s dí szí téttsé gé égyé ni í zlé s é s a divat fu gg-
vé nyé. Sökan a csillögö  u véggö mbö két szérétik, ma sök 
csökifigura kat lö gatnak az a gakra, mí g mégint ma sök a 
hagyöma nyösabb, vidé kiés dí székét ré szésí tik élö nybén. 
Ílyénék a fé nyés, pirös alma, aranyözött diö , szalmadí szék 
vagy a hö féhé r pattögatött kukörica fu zé r. Ami térmé szé-
tésén mindénki fa ja n mégjélénik, az a gyértya - légyén az 
a hagyöma nyös viasz, vagy a mödérn éléktrömös va ltözat 
– nö é s a tö bbsé g ésété bén élmaradhatatlan a szalöncu-
kör. 
 
A szalöncukör névé égyré szt arra utalhat, högy a kara -
csönyfa mindig a ha zak szalönjaiban a llt, a léggazdagab-
bak é s a kö zé pöszta lybéliék luxusszöba ja ban. Mégint ma s 
félté télézé sék szérint tala n a szalön élégancia ja ra é s va -
laszté ka ra léhét kö vétkéztétni a szalöncukör névé a ltal. 
Hagyöma nyös é déssé gu nk, amit élö szö r égy röjtös vé gu  
féhé r papí rba csömagölnak, majd égy ré tégnyi fé nyés 
alumí nium fö lia kéru l ra , ami a léhétö         

 
 

légva ltözatösabb szí nékbén pömpa zik. Haba r a mönda s, 
miszérint a ruha tészi az émbért - napjainkban  ma r any-
nyira ném é rvé nyés -, a m a szalöncukör ésété bén mé g 
bizöny 100%-ban igaz.  
Égy biztös, högy a csömagöla s mindénné l föntösabb! 
Nagyanya ink idéjé bén a téhétö sébb csala dök cukra szat-
bö l réndélté k még, mí g a szégé nyébb csala dök ötthön 
ké szí tétték ha zi récéptu ra kbö l szalöncukröt.  
Égy biztös, a csala di kara csönyfa rö l ném hia nyözhatött é s 
a magyarök igéncsak sökat fögyasztanak a dí székbö l, hi-
szén mindén fö ré a tlagösan tö bb mint fé l kilö  szalöncukör 
jut mindén é vbén! Pa r é vtizéddél ézélö tt némcsak mint 
é déssé gét, dé a papí rja t is nagy bécsbén tartötta k.  
Völtak, akik é vékig ö rizté k a csömagölö papí rt, é s tö bb-
szö r is félhaszna lta k. 
 
Ré gébbén Magyarörsza grö l kara csöny kö rnyé ké n ku lö n-
légés csömagök indultak u tnak a vila g mindén ta ja ra. A 
döbözök szalöncukröt réjtétték, a cí mzétték pédig a ku l-
fö ldö n é lö  magyar csala dök völtak, akik csak az anyaör-
sza gbö l sza mí thattak ilyén jéllégu  ségí tsé gré. Ma ma r 
kö nnyébbén bészérézhétö  éz a kédvélt é déssé g ku lfö ldö n 
is, dé té ny, högy égy igazi magyar ku lö nlégéssé grö l bé-
szé lhétu nk. A szalöncukör égy magyar kara csönyi némzé-
ti kincs. 

Karácsonyi dallam  
(Éliza Béth) 

Féhé r fényö , havas a g, 
Csikörgö  fagy, jé gvira g. 
Ö lmös é gbölt, té li va gy: 

Szikra zö  nap, gyö ngyvira g.  
 

Szö ké kisla ny mösölyög, 
Barna fiu  félragyög. 

Ké zén fögva ballagnak, 
É gbö l pélyhék hullanak.  

 

Szént Kara csöny u nnépé n 
Sök-sök fé nyés gyértya é g. 
Fö ldré ö rö m kö ltö zik – 
Szérététbé ö ltö zik.  
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Élet a könyvtárban! 

 

B u szké n í rhatök rö la, högy a kö nyvta rba, napönta na-gyön sök gyérék mégfördul. Mí g tavaly a ta rsasja té k-

kal föglalta k lé a kö nyvta rban tö ltö tt idéju k nagyré szé t, 

méllétté szí nézték, kö nyvékét lapözgattak é s DVD-n mésé t 

né zégétték, égy-égy u nnépré dí székét ké szí tétték, lég-

utö bb advénti köszöru  ké szí té sbén u gyéskédhétték. A fél-

söröltakön kí vu l ma ra a légfélkapöttabb ja té k a „taböza s” 

létt. Tablétén ja tszanak, intérnétrö l, ingyénésén létö lthétö  

ja té kökat. A kör széllémé a kö nyvta runkat is élé rté.  

Mivél a kö nyvta r ma ra ma r ném csak a kö nyvékrö l szö l, 

haném égy kö zö ssé gi héllyé  nö tté ki maga t, ézé rt csöpör-

tös föglalköza söknak is hélyét adunk. Az isköla s gyérékék 

ré szé ré itt tö rté nik a Hittan ö ra öktata sa héti ké t napön. A 

tana rök é s a félu gyélö k is szí vésén hözza k bé a gyérékékét 

égy-égy ö rai föglalköza sra.  

Az Örsza gös Kö nyvta ri Napök kérété bén, öktö bér élsö  hé-

té bén, mindén nap tartöttunk méséné zé st, légfö ké ppén a 

magyar né pmésé kbö l va lögattunk a gyérékéknék. A Hitta-

nösak a Nöé  ba rka ja nak rajzfilmva ltözata t né zté k é rdéklö -

dé ssél.  

A Brö dy Sa ndör Mégyéi Kö nyvta r, mint szakmai vézétö nk 

ségí tsé gé vél, az utö bbi ké t hö napban, ha röm alkalömmal 

tarthattunk é rdékés, ja té kös föglalköza st.  

Ré szt vétték a gyérékék Zsidai Sa ra vadgazdamé rnö k a ltal 

tartött intéraktí v élö ada sön. Mégismérté k a magyar kutya-

fajta kat, a „böldög kutya” titka t, a kutyatarta s fö bb szaba -

lyait, é s högyan, mi alapja n va lasszunk kutya t. Nagy sikért 

aratött az élö adö val é rkézétt Csipké kutyus, aki félté rké -

pézté a kö nyvta rat é s a gyérékékét, majd szí vésén élfögad-

ta mindénkitö l a virslifalatka kat.  

A Humör a zéné bén föglalköza sön humörförra ské nt élö -

szö r a hangszérékkél ismértétté még Zsöldös Marianna a 

kö mlö i dia kökat. Ja té kös bémélégí té ské nt "lé g" hangszéré-

két uta nöztak pantömimszéru én. Ku lö nlégés hangszéré-

kén (pl. fu ré szlap, u vég stb.) élö adött kömölyzénéi darabö-

kat né zték é s hallgattak, majd égy karméstérja té kba féléd-

kézték bélé. Béféjézé ské nt Brahms: V. Magyar Ta nca ra 

ta ncöltak a gyérékék.  

Légutö bb, Szé csé nyi Örsölya val dölgözta k fél Mölna r Fé-

rénc régé nyé t, a Pa l utcai fiu kat. A régé ny a magyar isköla k 

aja nlött ölvasma nyainak lista ja ban is szérépél. A gyérékék 

téljés a té lé ssél né zték még égy-égy ré szt a filmva ltözatbö l, 

ahöl mégismérté k mi az grund, högyan  é s mié rt harcölt a 

ké t csapat, ki az a Böka, Némécsék é s A ts Féri é s tö bbiék. 

Mindén föglalköza st nagyön é lvézték a gyérékék, hangö-

san névétték é s aktí vak völtak a féladatök mégölda sa ban. 

A kö nyvta r hélyét adött töva bba  a szégréga ciö s pa lya zat 

kérété bén indult Csala délla tö  ké pzé snék, 15 fö  félnö tt 

ré sztvévö  ré szé ré. A tanfölyam növémbér 27-tö l, janua r 31

-ig fög tartani. Az öktata sban nagy ségí tsé gét jélént a Digi-

ta lis Jö lé t Pönt pa lya zata n élnyért pröjéktör (kivétí tö ), 

laptöp, nyömtatö  é s az ingyénésén ba rki ré szé ré hözza fé r-

hétö  intérnét.  

A kö nyvta rba la tögatö  félnö tték, a szöka sös advénti köszö-

ru  ké szí té sén az idé n is kiprö ba lhatta k kréativita sukat, 

ké zu gyéssé gu két é s szé pé rzé ku két. Mindénki élké szí thétté 

saja t advénti köszöru ja t, méllétté égy-égy inté zmé ny ré -

szé ré is ké szí tétt. A télépu lé s 22 inté zmé nyé ré szé ré kéd-

véskédhéttu nk a saja t ké szí té su , szébbné l-szébb advénti 

köszöru val. Ézu tön kö szö nju k az ö nkörma nyzatnak, pöl-

ga rméstér u rnak az anyagi hözza ja rula st, mélybö l a köszö-

ru ké szí té shéz szu ksé gés dí székét va sa rölhattuk még. Kö -

szö nju k Péngö  Röland alpölga rméstér kédvéssé gé t, az al-

kalömra kapött finöm téa t, förralt bört é s a mélég, illatös 

aprö  su témé nyékét.  

Föntös införma ciö  a kö nyvta r u nnépi za rvatarta sa rö l. Déc-

émbér 20-tö l (pé ntéktö l) - 2020. janua r 02-ig lész ZA RVA a 

kö nyvta r! 

 

Bedécs Mária 

Könyvtáros 

 

********************************************************* 

 
Kömlő Népének 

Áldott, békés 

Meghitt karácsonyi ünnepeket 

és 

Sikerekben gazdag,  

Boldog Új Esztendőt 

 

Könyvtár 

munkatársai 
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„ Az idö nék nincs la bnyöma. 

Jélét té hagysz a ja rt idö bén.”  

(Balla D Ka röly) 

 

H ihététlén, högy répu l az idö ! Szinté él sém kézdtu k é s ma ris élrépu lt égy é v! 

Éz az idö szak fö ké nt a tapasztalatszérzé s 

idéjé völt, idö nké nt mégtörpana sökkal, 

éséténké nt né mi csalö da ssal, dé a jö vö ré 

né zvé ö sszéssé gé bén mé gis csak pözití v 

élö ré mutatö  tapasztalatökat, ismérétékét 

gyu jtö ttu nk. 

A mö gö ttu nk lé vö  é v mindén mégé lt napja 

ségí tétt abban, högy kö rvönalazö djön élö t-

tu nk az,  högy mit é s azt högyan szérétné nk 

mégvalö sí tani a pröjékt vé gé ré. 

Széptémbérbén az élsö  kis fécské ink is 

sza rnyat böntöttak é s élhagyta k az öly sök 

é lmé nyt, bara tsa göt, u j tuda st adö  Gyérék-

ha zat.  

Ü nnépé lyés kéréték kö zö tt bu csu ztattuk a 

14 ha röm é vét bétö lt kisgyérmékét. Ütölja -

ra véndé géltu k még ö két su témé nnyél, 

u dí tö vél, é s a Gyérékha zban ké szu lt fötö k-

bö l mönta zsszéru  tablö t ké szí téttu nk kicsi 

batyu is ké szu lt a „szu ksé gés” u travalö val 

az ö vöda ba indulö knak.  

Az égy é v alatt nagyön a szí vu nkhö z nö tték! 

Néhé z völt az élva la s, dé vigasztalö dtunk 

azzal, högy szu lö k-gyérékék élmönda suk 

szérint szé p émlé kkél indultak é létu k u jabb 

szakasza félé .  

A ”nagyök” élböcsa ta sa u jabb féladat élé  

a llí tötta a Gyérékha z munkata rsait: u jra bé 

kéllétt „né pésí téni” a kiu ru lt Ha zat.  

Ísmérkédé s, töbörza s cé lja bö l sökadik alka-

lömmal ismé t „nyakunkba véttu k” a falut, 

félkéréstu k ötthönukban a cé lcsöpörthöz 

tartözö  csala dökat högy ta jé köztassuk a 

szu lö két arrö l, mit kí na lunk nékik é s gyér-

méku knék, ha élhata rözza k magukat a la tö-

gata sra.  

Szérétné m élöszlatni a ké télyékét, völt, aki 

azé rt ném jö tt a Gyérékha zba, mért ku lö n 

méghí va sra va rt.  

A Ha z mindén 3 é vés kör alatti gyérmék é s 

szu lö jé élö tt munkanapökön 9.00 – 13.00 

ö ra ig nyitva a ll! A munkata rsak sök széré-

téttél va rnak mindén é rdéklö dö t, miné l 

nagyöbb sza mban.  

Tö bb csala dna l la tögata sunk alkalma val 

ma r „nyitött kapukat” dö ngéttu nk, hiszén a 

fénna lla sunk égy é vé alatt szérézték né mi 

ismérétét ismérö stö l, vagy a Ha zat la tögatö  

szu lö tö l mu kö dé su nkrö l.  

Ma sik nagy hí rförra sunk a Kö mlö i Biztös 

kézdét Gyérékha z Facéböök öldala, ahöl 

kö vétö ink é s az é rdéklö dö k sza ma ra napi 

szintén nyu jtunk ta jé köztata st, bétékinté si 

léhétö sé gét a Ha z é lété bé, réndézvé nyibé, 

ésémé nyéikré.  

Íly mö dön sikéru lt mégnyérnu nk 12 u j 

csala döt, akik kö zu l ki tö bb, ki kévésébb 

gyakörisa ggal la tögat bé hözza nk. A szép-

témbéri a tménéti visszaésé s uta n havönta 

téljésí téni tudjuk a pröjékt élö í ra sa nak 

mégfélélö  réndszérés la tögatö i lé tsza möt, 

jélénlég 25 csala d van, aki mégjélént ma r 

na lunk.  

La tögatö ink kör szérinti mégöszla sa 6 hö -

napös körtö l a ké t é s fé l é vésig térjéd. A 

mé rlég nyélvé a kicsik félé  billén, tö bbsé g-

bén vannak az 1 é vés vagy anna l fiatalabb 

gyérmékék. Van, aki itt tanul még ma szni, 

u lni, ja rni, ma r ébbén az é létszakaszban 

tala lközik körta rsaival, ami sza mtalan féjlö -

dé st ségí tö  hélyzétét térémt. A picikné l élö - 

élö fördul, högy a sök é lmé ny, ingér hata sa -

ra élfa radnak, ilyénkör szundí tanak égyét 

(a félté télék a nyugödt alva shöz is biztösí -

töttak!), majd é brédé s uta n u jult érö vél 

fölytatja k a ja té köt. 

Héti 1 alkalömmal élla tögat égy körai féj-

lésztö  szakémbér, aki szu ksé g szérint ségí ti 

az arra ra szörulö  gyérmékék féjlö dé sé t.  

Nagy hangsu lyt hélyézu nk a gyérmékék 

mözga sféjlészté sé ré, mivél énnék mégfélélö  

féjléttsé gé hata ssal van ném csak tésti, ha-

ném lélki é s é rtélmi féjlö dé su kré is. A fél-

adat szakszéru  élla ta sa ra janua rtö l möz-

ga sféjlésztö  szakémbért föglalköztatunk 

héti 1 alkalömmal.  

A kö zélmu ltban jéléntö s mé rté kbén gazda-

gödött észkö zké szlétu nk (kb. 1 milliö  fö-

rint) mélyék a gyérmékék mözga s- é s é rtél-

mi féjlö dé sé t hí vatöttak ségí téni bö vu lt 

bu törké szlétu nk, könyhai félszérélé su nk.  

Töva bbra is nagy é rdéklö dé ssél va rt a möst 

ma r valö ban hagyöma nynak möndhatö  – 

szu lété snapök mégu nnéplé sé, amit havi 

réndszéréssé ggél szérvézu nk. Méghatö  é s 

égybén nagy ö rö m la tni, ménnyiré va rja k é s 

ké szu lnék ra  a „véndé gék” é s u nnépélték 

égyara nt.  

A Gyérékha z légutölsö  réndézvé nyé ugyan-

csak téltha zas ésémé ny völt. Lé ptén-

nyömön pici, vagy kicsit nagyöbbacska 

baba kba „bötlöttunk”. Méghatö  völt né zni, 

ahögy birtökukba vétté k a térét, ahögy 

ismérkédték égyma ssal, a ja té kökkal.  

Tu ndé riék völtak az u nnépi alkalömhöz 

ö ltö zö tt „Mikula sanyö ka k- é s apö ka” é s a 

ném kévé sbé  angyali tö bbi aprö sa g . 

A szérétét u nnépé héz kö zélédvé kí va nök 

magunknak sök ilyén télt Ha z-as napökat, 

az ölvasö knak A ldött, Bé ké s kara csönyt é s 

Böldög Ü j Észténdö t.  

„Ez az egész világ 

egy nagy karácsonyfa.  

S ahány emberi szív,  

mind ragyogó gyertya. 

Így látjuk ilyenkor,  

Betlehemes éjben.  

Így igaz a világ,  

a gyertyák fényében,  

a szívek fényében. 

 

Vitkóczi Róza 

vezető 

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 
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Szeptember 

A hö napban a kira ndula sök é s a szí nés 

prögramök méllétt égy nagyszaba su  

réndézvé nyt szérvéztu nk a télépu lé sré 

mélynék té ma ja az égé szé g mégö rzé sé 

é s égé szsé gféjlészté s völt. A széptém-

bér 14-é n mégréndézétt égé szsé gna-

pön tö bb, mint 150 fö  ré szt vétt, ébbö l 

60 fö  tu dö szu ré sén é s égyé b szu ré sé-

kén. A fiatalöknak mözga sös prögra-

mökkal é s arcfésté ssél ké szu ltu nk, mí g 

a félnö tték sza ma ra vé rnyöma s, vé rcu-

kör é s téstzsí r tö még mé ré sé ré is völt 

léhétö sé gu k. A prögram mindénki sza -

ma ra ingyénés völt. A hö napban tö-

va bb fölytattuk a kicsik é s kamaszök 

sza ma ra a klubföglalköza sökat. A 

ré sztvévö  fiatalöknak ké zmu vés, kö -

zö ssé gé pí tö , mözga sös é s égé szsé gféj-

lésztö  föglalköza sökat, filmkluböt é s 

kréatí v föglalköza sökat tartöttunk, 

töva bba  fölytatö dött a pa lyaöriénta ciö t 

ségí tö  jö vö  mu hély föglalköza ssöröza-

tunk is. 

Október 

A hö nap a pröjékt sza ma ra égy nagy 

ésémé nnyél indult, hiszén az ÉFÖP 

1.6.2 pa lya zat kapcsa n az örsza gban 

élsö ké nt adhattuk a t az ö nkörma nyzat 

a ltal félé pí tétt é s béréndézétt szöcia lis 

bé rlaka st. A réndézvé nyén hélyéttés 

a llamtitka r u r, a Szöcia lis é s Gyérmék-

vé délmi Fö igazgatö sa g munkata rsai é s 

az Íra nyí tö  Hatö sa g köllé ga i é s ré szt 

vétték. Az ésémé ny sajtö nyilva nös völt. 

Az adött napön a télépu lé s ö nkör-

ma nyzata nak ta rgyalö  térmé bén égy 

szakmai wörkshöpöt tartöttunk, mély-

nék té ma ja az u jönnan félé pí tétt szöci-

a lis bé rlaka sök lakhata sa t cé lzö  szém-

pöntsör kidölgöza sa völt. Az ésémé -

nyén a Szöcia lis é s Gyérmékvé délmi 

Fö igazgatö sa g, az Íra nyí tö  Hatö sa g é s 

tö bb ÉFÖP 1.6.2 pröjékt ménédzsér é s 

szakmai vézétö  is ré szt vétt. A hö nap 

vé gé n a Csillagpöntban égy Hallöwéén 

partit tartöttunk a télépu lé sén é lö  fia-

talök é s kamaszök sza ma ra, amély na-

gyön jö  hangulatban télt. 

November 

A hö napban a klubföglalköza sök mél-

létt nagy hangsu lyt féktéttu nk a fiatal 

félnö tték é s a cé lcsöpört tö bbi tagja nak 

ta mögata sa ra. A hö nap kö zépé n élin-

dult az adöma nysarök pröjéktu nk, 

mélynék cé lja azök a csala dök é s mé ly-

szégé nysé gbén é lö  szémé lyék ta möga-

ta sa, akinék a mindénnapi é létvitélu k 

érédmé nyés vitélé is göndöt jélént. 

Hö napök ö ta adöma nyökat gyu jtö t-

tu nk, ruha zati é s la bbéli félaja nla sökat, 

amikét réndszéréztu nk é s növémbér 

13-a n égy ruhabö rzé förma ja ban fél-

aja nlöttuk a cé ltéru létén é lö  ra szörulö  

szémé lyéknék. A hö nap ma södik félé -

bén a félnö ttké pzé si prögramök  

 

 

 

 

 

szérvézé sé é s lébönyölí ta sa vétté a t a 

fö szérépét, amély a pröjékt égyik lég-

föntösabb élémé. Növémbér 27-é n in-

dí töttuk a csala délla tö  ÖKJ ké pzé su n-

két, mélyén 15 fö  vész ré szt. A ké pzé s 

égy 320 ö ra s élmé léti é s gyakörlati 

prögram, mély égy vizsga val za rul. A 

prögramban ré sztvévö k mégé lhété si 

ta mögata st kapnak a ké pzé s téljés idé-

jé alatt. 

December 

A hö napban térvézétt fö bb prögramök 

a csala délla tö  ké pzé s zavartalan lébö-

nyölí ta sa, a jö vö  mu hély föglalköza ssö-

rözat fölytata sa, ahöl a ha tra nyös hély-

zétu  fiatalök töva bbtanula sa é s mötiva -

ciö juk fököza sa a fö  cé l. Töva bba  ölyan 

prögramökat szérvézu nk a télépu lé sré, 

amély a Mikula s é s a kara csöny jégyé -

bén zajlanak. 

Az élmu lt idö szakban tö rté nt ésémé -

nyékrö l bö vébbén ké pékkél illusztra l-

va a Facéböök öldalunkön tala lhattök. 

 

Vidák Gábor 

szakmai vezető 

 

A CSILLAGPONT HÍREI 
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KÖMLŐI SPORT CLUB HÍREI 

Tisztelt Kömlőiek! 

  

É ngédjé k még, högy bésza möljak a Kö mlö i Spört Club Labdaru gö  Szaköszta ly 2019/2020 ö szi szézön érédmé -

nyéirö l. Csapatunk ma södik hélyén za rta az ö szi idé nyt.  Él kéll, högy möndjam, még vagyök élé gédvé a csapat 

téljésí tmé nyé vél. Ígaz vannak ölyan pillanatök, mikör csapatunk a va rt kö télézö  mé rkö zé sékét ném hözza. Ha zi 

gö llö vö  lista vézétö jé Csö ka Nörbért 15 tala lattal. Szézön kö zbén sikéru lt mé g égy kapust igazölnunk Kiskö ré rö l. 

Té li idö szakban sém fögunk pihénni, hisz névézétu nk az MLSZ- Hévés Mégyéi Ígazgatö sa g a ltal szérvézétt té li tör-

na ra, ahöl tavalyi é vbén 32 csapat kö zu l 8. hélyén vé géztu nk. Nagy kö szö néttél tartözunk Tu rö  Tama s pölga rmés-

tér Ü rnak a réngétég ta mögata sé rt. Szinté n még szérétné nk kö szö nni Szu cs La szlö  gé pköcsivézétö nék é s Csönka 

La szlö  fö réndézö nék, högy hé tvé gé kén a réndélkézé su nkré a llnak. Ném utölsö  sörban kö szö nö m a ja té kösök hözza  

a lla sa t a mé rkö zé sékén.  

Mindénkinék érédmé nyés félké szu lé st kí va nunk. 

A ldött u nnépékét kí va nunk a Kö mlö i Spört Club névé bén mindén lakösnak. 

Nagy Sándor 

edző 
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Kedves Kömlőiek! 

 

 

T élépu lé su nkö n növémbér vé gé vél élkézdö dö tt a ké -

szu lö dé s az advénti idö szakra. 

Növémbér 25-é n élutaztunk Alatka ra, ahöl Bari La szlö , 

Hí mér Lajös é s Burai Krisztia n ségí tsé gé vél kiva gtuk a 

fényö fa t majd ézt kö vétö én féla llí töttuk a Mu vélö dé si Ha z 

élé . Pé ntékén pédig a falu apraja - nagyja féldí szí tétté a fa t. 

Szömbati napön Turö né  Féhé r Tu ndé é s Varga Julianna 

élké szí tétté k az advénti köszöru t é s a Bétléhémét. Ézu tön 

is kö szö nju k szé pén nékik az a ldözatös munka jukat. 

Décémbér 1-é n, vasa rnap 14ö ra tö l tartöttuk az élsö  ad-

vénti gyértyagyu jta st, ahöl féllé pték Bésényéi Zsö fi, Sipös 

Lajösné , Néféléjcs Klub é s Sza va Mirélla. Az u nnépsé gét 

kö vétö én förralt bör, téa é s su témé ny va rta a jélénlé vö két. 

 Ímma r hagyöma ny, högy kara csöny kö zélédté vél hang-

vérsényt szérvézu nk a témplömban. Í gy tö rté nt éz idé n is, 

ézu ttal mé g nagyöbb é rdéklö dé s kí sé rté ézt a prögramöt, 

az élmu lt é vékhéz ké pést tö bbén éljö tték. Varga Pa l plé ba -

nös atya kö szö ntö tté a jélénlé vö két, majd Va sa ry André ,  

Kunövics Katinka csöda latös kara csönyi dalai cséndu lték 

fél Ba dér Érnö  é s Gönda La szlö  zénéi kí sé rété vél. A kön-

cért uta n förralt börral, su témé nnyél é s téa val kí na lta k az 

jélénlé vö két a könyha dölgözö i.  

Décémbér 15-é n, Advént harmadik vasa rnapja n,- gaudété 

- ö rvéndézö  vasa rnapön a hittanös tanulö k pa sztörja té köt 

adtak élö  a témplömban, amélyét Köcza n Géörgina hitök-

tatö  é s Varga Pa l plé ba nös taní töttak bé.  

 Décémbér 20-a n, pé ntékén tartjuk a falukara csönyi u n-

népsé gét 13 ö rai kézdéttél, ahöl kicsiktö l nagyökig min-

dén köröszta ly élö adja a mu söra t. Az u nnépsé gét kö vétö -

én a t fögunk vönulni a Ta jha zba, ahöl kis szérététvéndé g-

sé gré hí vja a ré sztvévö két az ö nkörma nyzat.  

 

„A kis Jé zuska itt van a kö zélbén, 

Légyu nk ha t jöbbak s higgyu nk réndu létlén 

S né csak í gy décémbérbén.” 

(Juha sz Gyula: Kara csöny félé ) 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés,  

boldog újévet kívánok! 

 

 

Pengő Roland 

alpolgármester 

KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

http://20.an/
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2019 szeptember-december hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 
Lólé Laurent                                 an: Lólé Erzsébet 

Fátyol Zsüliett Boglárka            an: Farkas Boglárka 

Váradi Ramirez                           an: Váradi Szabina 

Lakatos Mira Klára                     an: Csik Klára 

Turó Anita                                    an: Turó Anita 

Szamkó Hajnalka                        an: Balog Hajnalka 

Konkoly Antónia Dzsesszika   an: Konkoly Mária 

Burai Noel Rajmund                  an: Pusoma Mária 

 

2019 szeptember-december hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Kiss Istvánné élt 88 évet 

Bugyi Miklós élt 91 évet 

Szarvas Józsefné élt 65 évet 

Madarász Józsefné élt 88 évet 

Baranyai Antalné  élt 64 évet 

Csonka Lászlóné élt 68 évet 

Csáti András élt 74 évet 

Szabó Vidorné élt 79 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 

Unokám fája 

 

Ablaköm élö tt nö  égy szé p fényö fa, 

Kismadarak ví gan csicsérégnék rajta. 

Ölyan szé p é s magas, takarös az a ga, 

Dö ri unöka m élsö  kara csönyi fa ja. 

 

Ha röm hö napös köra ban völt az élsö  kara csönya, 

Gyö kérés kicsi fényö fa is félö ltö zvé va rta, 

Éz a fényö fa csak akkör völt féldí szí tvé, 

Högy a kara csönyi u nnépékét nagyön szé ppé  tégyé. 

 

Azö ta éltélt 25 hösszu  észténdö , 

A kicsi fényö fa hatalmasra nö tt. 

Kiné zék az ablakön é s gyö nyö rkö dö m bénné, 

Gyérmékköri kara csönyök jutnak az észémbé. 

 

Mi annak is ö ru ltu nk, ha égy a g völt féldí szí tvé, 

Dé akkör is tudtunk böldögan é nékélni méllétté. 

Ném völt akkör dra ga sök aja ndé k alatta, 

Tudtuk azt: a szérététét sémmi sém pö tölja. 

 

Szérétné m mé g söka ig gyérmékéim, unöka im la tni, 

Ö rö mét, ba natömat nékik élmöndani. 

Kí va nöm, högy bé ké bén, szérététbén é ljénék, 

Akkör is, ha é n ma r kö zö ttu k ném lészék. 

 

 

     Sipos Lajosné 

    a Néféléjcs Nyugdí jas Klub tagja 
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Gyerekeknek  

Forrás: pinterest.com 
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Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2019. 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért  

a cikk szerzője a felelős. 

Közérdekű telefonszámok 

Pölga rméstéri hivatal: 06-36/481-021   

é-mail: titkarsag.kumléu@intéllimail.hu  

Örvösi réndélö : 06-36/481-031  

Fögörvösi réndélö : 06-36/481-028  

Ísköla: 06-36/481-032 

Ö vöda: 06-36/481-060  

Gyö gyszérta r: 06-36/481 033 

Kö rzéti mégbí zött:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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