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E ngedjék meg, hogy év vége kö-

zeledtével pár sorban értékel-

jem az eltelt egy évben történt 

munkánkat.     Immár má-

sodik alkalommal kerül megrende-

zésre a tavalyi évben elkezdett ad-

venti gyertyagyújtás, majd pedig a 

falu karácsonyi ünnepsége kerül 

megrendezésre, melyre ez úton is 

szeretettel hívok minden Kömlő-i 

lakost, hogy minél nagyobb lét-

számmal vegyen részt. December 

21-én a már elkezdett és hagyo-

mánnyá váló templomi hangver-

seny kerül megrendezésre, melyet 

a karácsonyi ünnepségünket köve-

tően a katolikus templomban tar-

tunk. A hangversenyen a részvétel 

ingyenes, a befolyt adományokat, 

mint a korábbi alkalommal is tör-

tént, a római katolikus helyi egyház-

tanács vezetőségének kerül át-

adásra. A rendezvény végén min-

denkit szeretettel várunk vendégül 

a művelődési házban, ahol forró 

tea, forralt bor, sütemények és gyü-

mölcsök kerülnek az ünnepi asztal-

ra.  A 2015-ös évben az önkor-

mányzat sikeres és átgondolt költ-

ségvetés gazdálkodásának megfe-

lelően sikerült a 2013/14-es évi 

normatíva visszafizetését teljesíteni 

a Magyar Állam Kincstár részére, 

melynek összege a 2015-évi költ-

ségvetés 10%-a, közel 20-millió 

forint. Ennek ellenére a 2015-ös 

évben sok beruházást sikerült ön-

kormányzatunknak megvalósítani. 

Itt szeretném ki emelni, hogy a la-

kosok részéről nagyon sok olyan 

kérdés merült föl az idei beruházá-

sokkal kapcsolatban, hogy miből 

volt az önkormányzatnak mind-

ezekre pénze, mivel a korábbi évek-

ben ilyen fajta beruházások nem 

történtek a településen. A tisztsé-

gemet elfogadva minden erőmet és 

időmet arra szántam, hogy mindent 

megtegyünk, hogy egy élhetőbb, 

tiszta, biztonságos településen él-

jünk. Éppen ezért, minden lehető-

séget megragadtunk, hogy olyan 

pályázaton vegyünk részt, ami lehe-

tőséget biztosított a településnek. 

 Az önkormányzaton belül jó ma-

gam, illetve a nagy szakmai tapasz-

talattal rendelkező jegyző úr segít-

ségével sikerült a 2015-ös évben a 

nyári szociális gyermekétkeztetésre 

pályázni. Ezzel a pályázattal közel 

400 gyerek 3 hónapon keresztül 

tudott a nyári szünet idején ingyen 

étkezni, ezzel is csökkentve a csa-

ládok kiadását. A START munka-

program keretein belül több prog-

ramelemben pályázott az önkor-

mányzat, melynek eredményekép-

pen sikerült az alábbi beruházáso-

kat megvalósítani: autóbusz megál-

lóhely, temetői járdaépítés, urnafal 

építése, női és férfi szociális blokk 

megépítése.  

Mindezek mellett az idei év költség-

vetésébe betervezve sikerült a már 

több mint 40 éves óvodai játszóte-

ret teljesen újjáépíteni, amit a gye-

rekek a gyermeknapon vehettek 

birtokukba. A beruházás költsége 

közel 5 millió forint volt.     Emellett 

a nyári időszakban az óvoda épüle-

tében történtek kisebb felújítások, 

festés mázolás, előtető és járda 

felújítás.              

Szintén beruházáson esett át a 

napközi konyha is. Új asztalok, szé-

kek, légkondicionáló, kamerarend-

szer, új konyhai eszközök kerültek 

beszerzésre, új csempét és padló-

burkolat került lerakásra, valamint 

festéssel frissült az épület.  

Az önkormányzat az idei évben a 

Gárdonyi Géza Általános Iskola ta-

nulói részére 200.000.-Ft összeget 

ajánlott fel a Gárdonyi Díj kereté-

ben. Ebből az összegből a kitűnő és 

jól tanuló diákok részesültek, ezzel 

is ösztönözve a gyerekeket a jövő-

ben is a jó tanulmányi eredményre. 

Az önkormányzat a 2015/16-os 

évre 500.000.- Ft-ra szeretné emel-

ni a támogatást. A Gárdonyi Díj mel-

lett a jó tanulmányi eredményt elért 

tanulók az önkormányzat jóvoltából 

balatoni nyári táborban vehettek 

részt.  

Bursa Hungarica pályázaton 8 gye-

rek kapott támogatást. Az önkor-

mányzat havi 10.000.-Ft-tal és az 

állam szintén ugyan ennyi összeg-

gel támogatja a gyerekeket. Ez az 

önkormányzati támogatás az előző 

évekhez viszonyítva most kétszer 

annyi, mint korábban.                                           

 

Folytatás a következő oldalon 
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 Önkormányzatunk sikere-

sen pályázott egy 8-személyes 

mikrobuszra, így a gépjármű par-

kunk 3 db mikrobuszra bővült. 

Továbbra is állunk lakosain ren-

delkezésére, amiben tudunk, 

s e g í t s é g e t  n y ú j t u n k .                                             

A 2016-os évre szintén tervez-

zük az állami ünnepségek, a fa-

lunap, búcsú megünneplését, 

melyre szintén nagy szeretettel 

várunk majd minden Kömlő-i 

lakost. Az idei évben megrende-

zésre került a XXII. Kömlői Kultu-

rális Napok rendezvény soroza-

tot. Úgy gondolom méltó megün-

neplésre került az Idősek Világ-

napja alkalmából a nyugdíjasok 

köszöntése, melyen Bangó Mar-

git Kossuth-díjas művésznő szó-

rakoztatta a résztvevőket. Romá-

n ia i  testvér te lepü lésünk, 

Ákosfalva küldöttsége, Osvát 

Csaba polgármester vezetésével 

ezeken a napokon vendégeske-

dett településünkön. A jövőben 

is törekszünk a testvér települési 

kapcsolat további erősítésére.                                       

Ezúton tájékoztatom a lakossá-

got, hogy az ivóvízrendszer át-

adásra került, melynek köszön-

hetően a lakosok a mai kor igé-

nyeinek, követelményeinek meg-

felelően, egészséges ivóvízzel 

vannak ellátva. A beruházás ki-

vételezési, műszaki átadása 

megtörtént. Bízom benne, hogy 

főleg az Egri úti szakaszon élő 

lakosok megelégedéssel fogad-

ták a napokban elkészült helyre-

állításokat. Itt köszönöm meg 

minden Kömlői lakosnak a kivé-

telezés alatti pozitív hozzáállást. 

Nagy örömünkre, az immár hosz-

szú évek alatt elhasználódott és 

lassan már járhatatlanná vált 

Kossuth Lajos utat sikerült felújí-

tatni és, így a biztonságos közle-

kedést megoldani.  

A védőnői szolgálat épület teljes 

felújítása megtörtént. A mai kor-

nak megfelelő berendezésekkel, 

bútorokkal került felszerelésre, 

mely több mint két hete, már a  

lakosok, gyerekek rendelkezésé-

re áll. 

Napelemes rendszer is kiépítés-

re került a nyáron, több intézmé-

nyen.  A napokban már elkezdő-

dött a beüzemelésük is, ami a 

későbbiekben költséghatékony-

ságot fog eredményezni az ön-

kormányzat részére.  

Önkormányzatunk a 2015-ös 

évben sikeresen pályázott a szo-

ciális tűzifa támogatásra, mely-

nek végeredményeként minden 

háztartás részére kiosztásra ke-

rül a tüzelőanyag még az ünne-

pek előtt, ezzel is segítve a csa-

ládokat a téli tüzelőanyag költsé-

gének csökkentésére. A helyi 

vállalkozók számára is kedvező 

döntés született az iparűzési 

adót illetően. Az immár vállalko-

zóbarát önkormányzat a 2016-

os évre az iparűzési adó mérté-

két 1%-ról, 0,5%-ra csökkentet-

te, ezzel is segítve a vállalkozóin-

kat. Reméljük, hogy, így minél 

több vállalkozó szeretne az ön-

kormányzat és a település részé-

vé válni. 

 

Természetesen köszönöm a 

Képviselőtestület pozitív támo-

gatását és együttműködését. 

 

Engedjék meg, hogy az évvégé-

hez közeledve kívánjak minden 

kedves Kömlői- lakosnak, kelle-

mes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet! 

 

Turó Tamás 

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász Gyula  

 

Karácsony felé 

 

 

Szép Tündérország támad föl 

szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű 

igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

 

…Bizalmas szívvel járom a vilá-

got, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívem-

ben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

 

…És valahol csak kétkedő beszé-

det 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
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Októ ber 12-16-ig tanuló ink Vitkó czi Ga bórne  

e s Nagy Jó zsef vezete se vel erdei iskóla ban 

vettek re szt Felsó ta rka nyban, ahól a csóda la-

tós Bu kk  nó ve ny-e s a llatvila ga ban, festó i kó r-

nyezete ben gyó nyó rkó dhettek. 

 

 

 

Októ ber 22-e n kó zse gi rendezve ny kerete ben 

emle keztu nk az 1956-ós fórradalóm hó seire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O szi szu net uta n ró gtó n  

„Tó k jó  he ttel” kezdtu nk  

S u l i  -  H í r a d ó  

Ú  
j reme nyekkel, u j felada-

tókkal indult a 2014/15-

ó s tane v. 

Iskóla nkban az ó sz fólyama n 

4 u j pedagó gus kezdte meg a 

munka ja t, Erde lyine  Ga l Ma -

ria, Pap Katalin, Izse pi E va e s 

Eró sne  Sa ndór Nó ra. Jó  ege sz-

se get, sók sikert, kitarta st kí -

va nunk nekik munka juk ve g-

ze se hez! 

Az óktó ber hó nap tó bb 

TA MOP-ós pa lya zatunkban is 

a prójektza ra s idó szaka. Na-

gyón sók e rte kes eszkó zt sza l-

lí tóttak iskóla nkba: módern 

kónyhai eszkó zó ket, tó bb mil-

lió  fórint e rte kben ma szó  fa-

lat, ivó ví z hu tó -kiadagóló  au-

tómata t, iródaszereket, fe ny-

ke pezó ge pet, tisztasa gi csó-

magókat, tórnazsa kót,  móbil 

hangósí tó  berendeze st, 2 db 

ke zilabda-kaput, ne met nyel-

vi ta rsasja te kót e s me g fólya-

matban van 16 db tanuló i 

tablet beszerze se.  

 Októ ber 15-ig tartótt a pa-

lackzsugórí tó  verseny, mely-

nek szervezó je Ja rda n-Be nyei 

Enikó  vólt. A versenyt alsó  

tagózatban a 4.b, felsó só k kó -

zó tt a 7.b Aószta ly nyerte. Ju-

talmuk, hógy ószta lyfó nó ku k-

kel az Agria Park Cinema mó-

zija ban megne zhetnek egy 

filmet, az ó nkórma nyzat mik-

róbusza e s sófó re van segí tse -

gu nkre az utaza sban. 

 

 

Bata Róbertné 

Tagintézmény vezető 
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Márton napi „libaságok” 

Nóvember 11 – nóvember 17. 

 

 

 

 

 

 

I skóla nkban hagyóma nnya  tehetó  iskólai 

eseme ny megvaló sí ta sa t tu ztu k ki ce lul. 

Va laszta sunk a Ma rtón napi eseme nyek, ha-

gyóma nyók felide ze se re esett. A prógramót 

egy he ten keresztu l tartóttuk. Iskóla nk alsó  

tagózatós tanuló i vettek re szt az eseme nyen 

szervezett keretek kó zó tt. 

Nóvember 11-e n szerda n de leló tt magyar 

ó ra k kerete ben az ószta lyók megismerkedtek 

Szent Ma rtón tó rte nete vel. A kó vetkezó  na-

pókban a gyerekek ja te kós fórma ban bó ví t-

hette k tuda sukat a Ma rtón nappal kapcsóla-

tós ismeretekkel. Megismerte k a szóka sókat, 

hagyóma nyókat, tó rte neteket, dalókat, món-

dó ka kat, tala ló s ke rde seket. Minden kórósz-

ta ly a tuda sa nak megfeleló  mennyise gu  e s 

nehe zse gu  feladatót kapótt. 

Rajz e s technika ó ra kón ku ló nbó zó  techni-

ka kkal, pl. te pe ssel-ragaszta ssal, feste ssel, 

magókbó l liba s ke peket, fejdí szeket ke szí tet-

tek, de vólt papí rhajtógata s e s liba fu ggó dí sz 

ke szí te se is. Ke szí thettek Ma rtón napi plaka -

tót is. Libaba bók e s ablakdí szek is ke szu ltek 

sablón segí tse ge vel. A liba kat kiszí nezte k, 

majd ólló val kiva gta k.  

Testnevele s ó ra kón ja te kós daltanula s, ahól 

ne pi ja te kókat ja tszóttak a gyerekek. 

Nóvember 16-a n de luta n kipró ba lhatta k a 

gyerekek milyen az í ra s lu dtóllal e s tinta val. 

Sze pí ra sverseny, libavers, libatóllal. 

Nóvember 17-e n za ra sul a 3-4. ószta lyósók-

nak vete lkedó t tartóttunk. 3-4 fó s csópórtók-

ban dólgóztak a gyerekek. Feladatuk: tótó , 

a llathangók felismere se, hia nyós liba s versek 

kiege szí te se, tala ló s ke rde sek, szó veges fel-

adat.  

Minden gyermek e s pedagó gus  

nagyón jó l e rezte  maga t! 

 

Vincze Zsoltné 
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Mezei futás városi döntő Heves 

2015.09.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Re sztvevó k: Lakatós Cintia, Va radi Da niel, Va radi Ba lint, Ne meth Szabólcs, Ka llai Attila, Kó-

lómpa r Lajós, Ka llai Rena tó , Kalas Rafael, Simón Zsólt, Lakatós Klaudia, Fódór Beatrix, Tu ró  

Sz. Bence, Marczeli Timea) 

Fiu  csapat IV. kórcsópórt  1. helyeze s: Ka llai Attila, Va radi Da niel, Simón Zsólt          
        Tu ró  Sz. Bence 

 

Fiu  csapat III. kórcsópórt 2. helyeze s: Ka llai Rena tó , Va radi Ba lint, Ne meth Szabólcs,      
        Kólómpa r Zólta n,  Kalas Rafael 

Fiu  egye ni IV. kórcsópórt  1. helyeze s: Tu ró  Sz. Bence 

    2. helyeze s: Simón Zsólt 

    4. helyeze s: Va radi Da niel 

Fiu  egye ni III. kórcsópórt 3. helyeze s: Ne meth Szabólcs 

    4. helyeze s: Va radi Ba lint 

La ny egye ni IV. kórcsópórt  3. helyeze s: Lakatós Cintia 

La ny egye ni III. kórcsópórt  4. helyeze s: Marczeli Timea 

 

III. kcs.:  fiu : 2 km, la ny: 1,5 km 

IV. kcs.:  fiu : 3 km, la ny: 2 km 

 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 

 

Kollányi György 
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Ó v o d a i  h í r e k  

 

 

 

 

 

 

 

A  Kó mló i O vóda 2015. szeptembere ben 

54. alkalómmal nyitótta ki kapuit. A 

hósszu  e vek sóra n sók-sók kisgyermek baba -

zótt, hinta zótt, autó zótt itt na lunk. Az akkóri 

kisgyermekekbó l imma rón szu ló k, nagyszu -

ló k lettek e s móst ma r ó k hózza k gyermekei-

ket, unóka ikat ide az ó vóda ba. Az eló zó  e v-

hez ke pest tó rte ntek szeme lyi va ltóza sók, ke t 

kóllegina ta vózótt e s helyettu k ha róm u j ó vó  

ne ni e rkezett. 

 Ez e vben is ha róm csópórttal indí tóttuk a 

nevele si e vet. A kiscsópórtósók a Pillangó  

csópórtban  Sztankóvics E va e s Kristón Zól-

ta nne  ó vó  ne nikkel e s Szu cs La szló ne  dajka 

ne nivel nevelkednek. A csópórtban 27 kis-

gyermek ja r ebbó l egy fó  saja tós nevele si ige -

nyu .  A nagy csópórtósók a Katica csópórtban 

Lakatós Istva nne  e s Vereb Anikó  ó vó  ne nik 

e s Gaa l Nórbertne  dajka ne ni sza rnyai alatt 

nevelkednek. A csópórtban 25 kisgyermek 

ja r ebbó l egy fó  saja tós nevele si ige nyu . A 

harmadik csópórt a Bó bita csópórt Ne meth 

Ma ria, Kóva cs Melinda e s Majórós Zita ó vó  

ne nik e s Turó  Ka rólyne  dajka ne ni mellett 
cseperednek. A csópórt ez e vben vegyes csó-

pórtke nt mu kó dik az ide ja ró  gyermekek sza -

ma 28 fó .  

Az elmu lt ke t e v a tanula s e s a mó dszertani 

megu jula s jegye ben zajlótt ó vóda nkban, ha -

róm pedagó gus szerzett a nya rón ke t e ves 

fó iskólai ke pze s uta n pedagó gus szakvizsga t.  

A nya r fólyama n zajlóttak a takarí ta si e s kar-

bantarta si munka latók, ezekbó l ne ha ny me g 

az ó sz fólyama n is fólytató dik annak e rdeke -

ben, hógy minden kisgyermek e s szu ló  biz-

tónsa gósan e s ke nyelmesen tudjón eljutni a 

csópórtja ig. Megu jult a pince e pu lete is. 

 

 

 

 

 

Az A llatók Vila gnapja alkalma bó l óktó ber el-

só  hete ben az ó vóda kó ze psó s e s nagycsó-

pórtósai la tógattak el a ja szbere nyi a llatkert-

be. A gyermekek nagyón e lvezte k a kira ndu-

la st, igaz az idó ja ra s eleinte nem a legkedve-

zó bb vólt, de mire ódae rtek napsu te s fógadta 

az óvisainkat. E lme nyekkel e s u j tapasztala-

tókkal gazdagódva e s nem melle kesen kelle-

mesen elfa radva e rtek haza az ege sz napós 

kira ndula s uta n. 

Az Idó sek Vila gnapja alkalma bó l a Bó bita 

csópórtós gyermekek kó szó ntó tte k a telepu -

le s sze p kóru it vida m dalós e nekes ja te kcsó-

kórral. A gyermekeket felke szí tó  pedagó gus 

Ne meth Ma ria ó vó  ne ni vólt, lelkiismeretes 

munka ja t kó szó nju k sze pen. 

Októ ber 21-e n a nevele si e v elsó  szu ló i e rte-

kezlete t tartóttuk ó vóda nkban, melyen a be-

szóktata s tapasztalatai, az e v eseme nyei, 

ó vódai e let, valamint az ó vóda t e s a szu ló ket 

e rintó  tó rve nyi va ltóza sók keru ltek megbe-

sze le sre. Sajnós azónban a szu ló i e rtekezle-

ten a 78 kisó vóda s szu ló je kó zu l csupa n csak 
20 szu ló  ke pviseltette maga t. Az ó  re szve te-

lu ket a gyermeku k ó vódai eló menetele vel 

kapcsólat e rdekló de su ket kó szó nju k sze pen. 

Amennyiben a tó bbi kedves szu ló  is szeretne 

e rtesu lni a gyermeke ó vódai eló menetele ró l 

e s a gyermeke t e rintó  ke rde sekró l az ó vó  ne -

nik szí vesen a llnak rendelkeze su kre fógadó  

ó ra kerete ben.  

 

 

Majoros Zita 

Óvoda vezető 
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HÍRDETÉS 

 

A Ma ltai Szeretetszólga lat Tiszana nai szervezete -

nek Kó mló i O nke ntes Csópórtja , Turó  Tama s pól-

ga rmester aja nla sa val e s pa rtfóga sa val  gyu jte st 

szerves Kó mló  telepu le sen.  

Az akció  neve: „Cipó sdóbóz Akció ”. 

Az adóma nyózó k egy cipó s dóbózba csómagól-

hatja k aja nde kaikat, melyek lehetnek: 

ja te k  ( kisebb plu ssa llat, baba, kisautó , puzz-

le ) 

í ró szerek ( tóll, szí nes ceruza, filctóll, ví zfes-

te k ) 

kó nyv ( mesekó nyv, kifestó , ) 

tiszta lkóda si szerek ( tusfu rdó , sampón, szap-

pan, fógkre m ) 

e desse g 

egye b apró  ta rgyak 

Góndóljón a szege ny sórsu  kisgyermekekre, e s   

csala djukra.  

Azt adja, aminek gyermeke is ó ru lne!  

A cipó s dóbózók 2015.december 18–ig adható k le 

a Pólga rmesteri Hivatalban.  

Kiószta sra 2015 december 21-e n a Falukara -

csóny mu sórai uta n  keru lnek az aja nde kók a ra -

szóruló  gyermekeknek. 

Ke rju k a csómagót szí veskedjenek megjeló lni, 

apró  felirattal ella tni, hógy fiu nak, vagy la nynak 

ke szu lt! 

A „Cipó sdóbóz” Akció  mellett,  adóma nyke nt jó  

szí vvel fógadunk tartó s e lelmiszert, hasznós esz-

kó zt, ruhanemu t, ja te kót, mesekó nyvet, í ró szere-

ket, melyekre az u nnepek alatt, e s azt kó vetó en is 

nagy szu kse g lesz. 

Adóma nyaikat a Pólga rmesteri Hivatalban fógad-

juk, 2015 december 15-ig. Kiószta sra 2015 dec-

ember 15 – december 22 kó zó tt keru lnek. 
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Az elmúlt hónapok eseményei röviden 

A ugusztus 20 a llamalapí tó  Szent Istva n 

u nnepe, nemzeti u nnep, a Magyar Kó z-

ta rsasa g hivatalós a llami u nnepe, egyben az 

u j kenye r u nnepe is. 

Telepu le su nkó n az u nnepi megemle keze s 

de leló tt a templómban, katólikus mise vel 

vette kezdete t, majd de luta n a mu veló de si 

ha zban fólytató dótt. 

Dr. v. Nagy Jenó  szavalata uta n, Turó  Tama s 

pólga rmester u r u nnepi besze de t hallgathat-

ta k meg a re sztvevó k. Az u nnepi mu sórón 

felle pett a Nefelejcs Ne pdalkó r, Sipós Lajósne  

Bó zsi ne ni, Turó  E va, Lakatós Patricia, Re z-

mu ves Elizabett, Ka llai Eszter, Ka llai Virginia, 

Szamkó  Vivien e s Me rcse  Ma te .  

Az u nnepi megemle keze s uta n kó zel egy ó ra s 

mu sórral szó rakóztatta a kó zó nse get Pitti 

Katalin Liszt- Dí jas e rdemes mu ve sz, ópera-

e nekes, valamint Póhly Bógla rka e s Kólla r 

Pe ter Erik óperett szí ne szek. 

Este utcaba l vette kezdete t a Ta jha z-na l, 

majd 21 ó rakór tu zija te kkal za rult az u nnepi 

prógram. 

Forrás: facebook.com/kömlő-község 

 

    Falunap 

2 015. szeptember 5-e n ó nkórma nyzatunk 

Falunapót rendezett.  

A bara tsa gtalan idó ja ra s ellene re jó  hangulat-

ban tó ltó ttu k el ezt a napót.  

"Izzad, mint a kó mlei halótt a tu ró tó l" szó la s 

adta az ó tletet, hógy tu ró s e telek versenye  

rendezzu nk. A zsu ri elnó ki pósztja ra Csetneki 

La szló t ke rtu k fó l, aki neves gasztrónó mus. 

Kó zben a szí npadón felle pó k sóra szó rakóz-

tatta a kó zó nse get: Zumba sók, Szihalmi fu vó -

sók, Nefelejcs kó rus, Nó ta r Mary, Tóba n ne p-

ta ncegyu ttes, Tu ró  E va, Kale Rómale egyu ttes, 

e s a Mikrószkó p szí npad ke t humórista ja, 

Heller Tama s e s Beregi Pe ter.A Napkó zi 

Kónyha góndóskódótt a finóm ebe dró l 

(csu ló kpó rkó lt)e s a desszertró l(2000 db pa-

lacsinta). De luta n a sze p kó mló i la nyók verse-

nye kó vetkezett, melyen 35 la ny vett re szt. 

A sze pse gverseny gyó ztesei: Besenyei Zsó fi e s 

Besenyei Dzsenifer. 

A fó zó versenyt Ka llai Sa ndórne  nyerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: facebook.com/kömlő-község 



KÖMLŐ NÉPE 

9 

XXII. Kömlői Kulturális Napok 

 

S zeptember 28-a e s óktó ber. 3-a kó zó tt 

zajlótt le a  XXII. KO MLO I KÚLTÚRA LIS 

NAPOK.  

Az egy he ten a t tartó  rendezve nysórózat só-

kak sza ma ra biztósí tótt kellemes szó rakóza st. 

A he tfó i E rte kta ri Napón a Nemzeti Mu veló -

de si Inte zet segí tse ge vel rendeztu nk kia llí ta st 

Kó mló  e rte keibó l, ke t eló ada st hallgathattunk 

a ha tra nyós helyzetu  te rse gek felza rkó ztata si 

lehetó se geiró l.  

Kedden Ga rdónyi Ge za ra emle keztu nk az is-

kóla ban. A fólytata sban a felsó s tanuló k Ga r-

dónyi kó nyvta ra cí mmel hallgathattak eló -

ada st a kó nyvta rban, de luta n az alsó sók e s az 

óvisók A ha róm kismalac e s a vicces farkas c. 

zene s meseja te kót tekinthette k meg.  

A szerdai Spórtnapón fócizhattak, asztaliteni-

szezhettek gyermekeink, akiknek a Nefelejcs 

Klub ne ha ny tagja ke szí tett finóm ebe det.  

Csu tó rtó kó n de luta n a falu nyugdí jas lakósait 

kó szó ntó ttu k az Idó sek Vila gnapja n. Pólga r-

mester Ú r e s a gyerekek kó szó ntó je uta n Ban-

gó  Margit Kóssuth-dí jas e rdemes mu ve sz mu -

sóra ban gyó nyó rkó dhettek idó seink, majd 

finóm vacsóra val, aja nde kkal kedveskedett 

Nekik ó nkórma nyzatunk.  

Pe nteken, a Rómanapón szí nvónalas próduk-

ció kat la thatótt a kó zó nse g hagyóma nyó rzó  

egyu ttesek, helyi felle pó k eló ada sa ban.  

Szómbatón megrendeze sre keru lt a Ne pdal-

kó rusók Tala lkózó ja, melyen ne gy kó rus e ne-

kelt gyó nyó ru  ne pdalcsókrókat, eló tte Tu ró  

E va e s a Kale Rómale egyu ttes szó rakóztatta 

a kó zó nse get. Úta na keru lt sór a falubó l el-

sza rmazóttak tala lkózó ja ra, melyre nagyón 

sókan ella tógattak. Egy finóm vacsóra mellett 

jó l elbesze lgettu nk, nósztalgia ztunk Mórvai 

Dani szólid dallamaival ala festve.                                                     

 

 

 

 

Csu tó rtó kó n e s pe nteken vende geskedett 

kó zse gu nkben A kósfalva testve rtelepu le su nk 

delega ció ja.  O k is re szt vettek e ke t nap ren-

dezve nyein, illetve Egerben tettek la tógata st. 

Megkó szó nó m minden segí tó nek a munka ja t, 

a felle pó knek a szí nvónalas mu sórt, a lakós-

sa gnak pedig a re szve telt.  

 

                                                          Sipos Gáborné  

   alpolgármester   
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M e g e m l é k e z é s  
 

 

O któ ber 22-e n 11 ó rai kezdettel emle kez-

tu nk meg 1956 ma rtí rjairó l. Az u nnepi 

mu sór, a Himnusz elhangza sa uta n Sí pós La-

jósne , Bó zsi ne ni versmónda sa val kezdó dó tt. 

Turó  Tama s Kó mló  kó zse g pólga rmestere u n-

nepi besze de ben me ltatta azókat, akik e letu -

ket a ldózta k a szabadsa gunke rt. Arró l is be-

sze lt, hógy az embereket a szabadsa g uta ni 

va gy kó ti ó ssze, fónja eggye . Egy ró vid filmet 

tekinthettek meg ezek uta n az u nnepse gen 

re sztvevó k, Cseh Tama s: Córvin kó ziek cí mu  

dala alatt archí v felve telekró l ta je kózó dhattak 

az akkóri eseme nyekró l. Majd kó vetkezett a 

Ga rdónyi Ge za A ltala nós Iskóla u nnepi  

mu sóra, melyben a gyerekek versekkel, da-

lókkal emle keztek meg az 56-ós fórradalóm 

 

 

ró l. A rendezve ny kószóru za ssal e rt ve get. A 

Pólga rmesteri Hivatal fala ra helyezte k el a 

kegyelet kószóru it a falu e s az iskóla vezetó i. 

Az u nnepse gen re szt vett Dr. vite z Nagy Jenó  

nemzetó r ezredes, aki a Magyar Nemzetó rse g 

56 e s a Magyar Vide k Orsza gós 56-ós Szerve-

zete t ke pviselte.  

Forrás: facebook.com/kömlő-község 

Az önkormányzat sikeres pályázatai 

 

A z ó nkórma nyzat Mezó gazdasa gi e s Vi-

de kfejleszte si Hivatalhóz benyu jtótt pa -

lya zata nak pózití v elbí ra la sa segí tse ge vel, kó -

zel 8 millió  fórint ó sszegbó l sikeru lt egy Fórd 

Transit Custóm 8 szeme lyes kisbuszt megva -

sa rólni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A z órsza g-ban 2185 

ó nkór-

ma nyzat kap  

szócia lis tu ze-

ló anyag ta mó-

gata st.  

Az idei e vben 

Kó mló  Kó zse g O nkórma nyzata is a sikeres 

pa lya zó k kó zó tt van.  A megnyert pa lya zati 

ó sszeg 3.050.000.-Ft .  Ebbó l az ó sszegbó l 

150-160m3 tu zifa megva sa rla sa ra van lehe-

tó se g. A ke pviseló testu let u gy dó ntó tt, hógy 

ezt az ó sszeget a saja t kó ltse gvete se bó l kiege -

szí ti, í gy tóva bbi 350m3 tu zifa t va sa róltak 

meg. A tu zifa bó l Kó mló  kó zse g minden ha z-

tarta sa ba 1-1,5 m3 tu zeló  jut, melynek kisza l-

lí ta sa a napókban kezdó dik.  

A sikeres pa lya zattal a te li hó napók fu te skó lt-

se ge t segí t enyhí teni az ó nkórma nyzat. 
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Tisztelt Sporttársak!  

 

2 015. nóvember 14-e n tartótta meg a 

Kó mló i Spórt Club ó szi szezónza ró  ban-

kettje t. Elsó ke nt Turó  Tama s pólga rmester, a 

spórtkó r elnó ke kó szó ntó tte az elnó kse g tag-

jait, meghí vótt vende geinket e s nem utólsó  

sórban a ja te kósókat. Ismertette a 2014/-

2015-ó s e v pe nzu gyi helyzete t. Ezt kó vetó en 

Besenyei Ja nós elnó kse gi-tag sza mólt be a Bó-

zsik prógramró l. Itt eredme ny nincs,  arra tó -

rekednek, hógy a gyerekekkel megszerettes-

se k a labdaru ga st e s megtanulja k minden faj-

ta csí nja t-bí nja t. 

 Bala zs Tibór elnó kse gi-tag az asztalitenisz 
szakószta ly vezetó je ismertette a eredme nyt. 

NB III-ban 3. helyen, mí g a Megyei I. ószta ly-

ban 1. helyen ve gzett a csapat.       

   

Pengó  Róland ja te kvezetó  a labdaru gó  szak-

ószta ly eredme nye ró l ta je kóztatta a megje-

lenteket. Megyei III. ószta ly felnó tt csapata 

8.helyen ve gzett, mí g az ifju sa gi csapat a 11. 

helyen ve gzett. A felnó tt csapatótt Nagy Sa n-

dór megbí zótt edzó  ira nyí tótta, mí g a Ifju sa gi 

csapatótt Suha Zólta n megbí zótt edzó .   Elnó k 

u r elmóndta, hógy az elnó kse gi u le sen dó nte-

nek az edzó i ke rde sben.           

 

 

 

 

 

 

Hamarósan elke szu l a spórtpa lya kivila gí ta sa 

e s a lela tó  lefede se. A csapatók tóva bbra is 

mu kó dni fógnak, ma r tó bb vólt ja te kós is je-

lezte, hógy visszaigazól az egyesu letu nkbe.            

A pólga rmester u r jó vólta bó l ma r sikeru lt is 

szpónzórókat tala lni,  akik  ta mógatni fógja k a 

csapatót. 

 2015. szeptember 11-e n az MLSZ HEVES ME-

GYEI IGAZGATO SA G Ja te kvezetó i Bizóttsa ga 

Kó mló n tartótta meg a szezón elsó  ja te kveze-

tó i tóva bbke pze se t. A tóva bbke pze sen jelen 
vólt Jenei Ka róly megyei igazgató . Sók ismert 

ja te kvezetó  vett re szt a tóva bbke pze sen, u gy, 

mint Kelemen Attila, Varga Ga bór, Szigetva ri 

Zsólt, Ducsai Jó zsef , Varga La szló  e s me g le-

hetne sórólni a sók kiva ló  ja te kvezetó t is.       

A tóva bbke pze st a mu veló de si ha zban tartót-

ta k meg, melyet  Turó  Tama s pólga rmester u r 

dí jmentesen bócsa jtótt rendelkeze su nkre.  

 

Sporttársi Üdvözlettel 

Pengő Roland  

Játékvezető  

Sport hírek 
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H Í R M O R Z S Á K  

 

 

 Terveink szerint a jó vó ben a Kó mló  Ne pe kiadva ny ke t havónta fóg megjelenni.  
Ce lunk tóva bbra is az, hógy a lakóssa gót ta je kóztassuk a telepu le s inte zme nyei-

ben e s az ó nkórma nyzatban fólyó  munka kró l, prógramókró l. 

 Va rjuk a lakóssa g e szreve teleit, jelze seit, hógy a lap mine l tó bb infórma ció t ósz-
szón meg az ólvasó kkal.  

 A jó vó ben lehetó se gu k lesz arra az ólvasó knak, hógy a lapban hirdete sek jelenje-
nek meg. Aki eladni szeretne, vagy e ppen keres valamit ,adja le hirdete se t az ó n-

kórma nyzatna l e s a kó vetkezó  lapsza mban megjelentettju k.   

         A hirdetés feladása ingyenes! 

 

Anyakönyvi hírek 

2015-ben született kömlői lakosok: 

Turó  Anikó  (an.: Turó  Timea), Szamkó  Kitti (an.: Mólna r Dórina), Burai Henrietta (an.: 
Mólna r Kinga), Suha Ka róly Patrik (an.: Farkas Kla ra), Nagy Tama s (an.: Raffael Ibólya), 

Suha Krisztia n (an.: Suha E va), Ba der Zóe  Enikó  (an.: Nagy Enikó ), Turó  Nikólasz Ja nós 
(an.: Szuetta Ibólya), Galyas Ferenc Raul (an.:Bala zs Annama ria), Turó  Brendón Bende-
gu z (an.: Turó  Alexandra), Mólna r Mirella (an.: Bari Andrea), Balógh Olive r (an.: Berki 

Nikóletta), Ló le  Róland (an.: Ló le  Sarólta), Antal Zólta n Zala n (an.: Rósta s Tí mea), Sze -
csi Hanna (an.: Sze csi Annama ria), Gaa l Lilla (an.: Turó  Ma ria), Farkas Liza (an.: Balóg 
Katalin), Nagy Evelin (an.: Nagy Bea ta), Csónka A da m La szló  (an.: Csó ka Anita), Turó -

Balóg Viktór (an.: Balóg Margit), Turó  Kristó f  Da vid (an.: Cseh Csilla), Pengó  Pe ter Pa l 
(an.: Tó th Bianka), Csónka Kristó f (an.: Nagy Brigitta), Balóg Alina Mólli (an.: Berki Ni-
kóletta), Suha Ferenc (an.: Za mbó  Erzse bet) 

2015-ben elhunyt kömlői lakosok:  

A braha m Sa ndór,  Bórós Jó zsefne , Bólló k Ferencne , Klug Gyó rgy, Stó c Ja nós, Sze csi Im-

re ne , Ka csór Albertne , Nagy Sa ndór, Nagy Jó zsef, Fehe r Annama ria, Farkas Mó nika, Ba-
ri Jó zsef, Ille s Sa ndór, Suha Iva n, Kiss Jenó ne , Varga Ja nós 

 



KÖMLŐ NÉPE 

13 

 

 

Aszalt szilvával töltött csirkemell 

Bódi Margó ajánlásával 

Hozzávalók 4 személyre: 

•   50 dkg csirke mellfilé 

•   15 dkg magozott aszalt szilva 

•   15 dkg szeletelt bacon 

•   0,5 dl olaj 

•   só 

Elkészítés: 

A kiklopfolt csirkemelleket kiterítjük és besóz-

zuk. A kiterített szeletekre egymás mellé, szo-

rosan  aszalt szilvát rakunk. Szép egyforma 

hengerekké formázzuk,  majd a hengereket be-

tekerjük baconnel, és  tepsiben pirosra sütjük. 

Felszeletelve burgonyapürével és zöldségekkel 

tálaljuk. 

 

 

 

 

 

 

Gesztenyepüré 

Adag: 5-6 főre  

 4 dl  tejszín 

 50 dkg gesztenyemassza 

 1 kávéskanál rum 

Elkészítés: 

 
1. Ha mélyhűtött masszát használunk, szobahő-
mérsékleten néhány óra alatt hagyjuk felenged-
ni. 

2. A tejszínből kemény habot verünk, felét egy 
kissé öblös üvegtál vagy elosztva 5-6 tálka, tal-
pas kehely közepébe halmozzuk. 

3. A rummal vagy tejjel szükség szerint lágyí-

tott gesztenyemasszát úgy nyomjuk rá krump-

linyomón át, hogy beborítsuk a habhalmot, 

majd a gesztenyeburkot a maradék habból ró-

zsákkal díszítjük. 

Karácsonyi menü 
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Advent jelentése és     
szimbólumai 

 

 

A z advent a latin adventus szó bó l sza rmazik, jelen-
te se eljó vetel, mege rkeze s. 

Kara csónyt kicsi e s nagy egy-
ara nt va rja. A kicsik sók aja n-
de kót, a nagyók pihene st, nyu-
galmat reme lnek tó le. Me g ha 
nem is vila gós mindenki sza -
ma ra egye rtelmu en kara csóny 
u zenete, me gis valami szelí d, 
nyugódt e rze s, ve gsó  sórón 
valami manapsa g ma r ege -
szen ritka dólóg, a szeretet 
a rad beló le.  Mit is u nnepe-
lu nk kara csónykór, mire va ra-
kózunk advent ideje n. 

Ke tezer e ve Betlehemben, egy 
pajta ban szu letett meg Je zus. 
Ekkóriban a kegyetlen Heró -
des Antipas uralkódótt Ju dea -
ban. Mihelyt tudóma sa ra ju-
tótt, hógy „kira ly" szu letik, 
azónnal fe lteni kezdte a hatal-
ma t e s rettenetes ve rengze st 
rendelt el. Minden elsó szu ló tt 
fiu gyermeket megó letett, 
hógy Je zustó l í gy biztósan 
megszabaduljón. 

 

 

Je zus azónban csala dja val Is-
ten figyelmeztete se re elmene-
ku lt ónnan, hiszen neki ku lde-
te se vólt. Kereszthala la ig taní -
tótt, gyó gyí tótt, csóda kat tett 
e s segí tett az embereken. 

Az ó  eljó vetele t u nnepli a ke-
reszte ny vila g mind a mai na-
pig kara csóny u nnepe vel. Az 
u nnepre való  ke szu ló de s idó -
szaka, az advent december 24
-e t, szenteste t megeló zó  ne gy 
he t, amely mindig vasa rnap-
pal, kezdete Andra s naphóz 
(nóv.30) legkó zelebb esó  va-
sa rnap  ide n nóvember 29-e n 
kezdó dik. Az advent vara zsós 
hangulata t nemcsak a kara -
csónyi va rakóza s kereszte ny 
mitóló gia ja alakí tótta ki, ha-
nem a te li só te tse gben a me-
legre, a fe nyre, a megu juló  
e letre va gyó da s ó si izgalma is. 
A te li napfórduló ig egyre ró vi-
debbek a nappalók, egyre 
tó bb a minket kó ru lvevó  só -
te tse g. Ehhez kapcsóló dó an 
móndja k, hógy az adventi-
kószóru n ilyenkór aze rt gyu j-
tanak meg he tró l he tre tó bb 
gyertya t, hógy kara csónyra 
legyen vila góssa g ótt, ahól Je -
zust va rja k. A kószóru  alapót 
dí szes szalaggal tekerik be, e s 
kisebb fenyó gallyakkal dí szí -
tik. Ne gy gyertya t eró sí tenek 
ra , melyekbó l advent minden 
vasa rnapja n eggyel tó bbet 
gyu jtanak meg. I gy az u nnep 
bekó szó ntekkór ma r mind a 
ne gy gyertya e g. Tala n ma 
ma r keve sbe  ismeretes, hógy 
a kó zteru leteken tala lható  
igen kedvelt, la mpa kkal kivi-
la gí tótt kara csónyfa knak e s a 
kara csónyi fe nyben  

 

u szó  utcare szleteknek is szim-
bólikus jelente se van. 

A fe ny a só te tse gben a ó si val-
la si jelente s szerint a keresz-
te nyse gnek a póga ny vila gban 
való  megjelene se re utal. A 
sze pen dí szí tett utca k, terek 
emellett kedves, meghitt han-
gulatót is teremtenek, mintha 
az ótthónt az utca ra vara zsól-
na k e s emberta rsainkkal sze-
retetben való  u nneple sre biz-
tatnak.  

Kara csóny mindenhól a vila -
gón az- az u nnep, amikór az 
emberek egyma s fele  fórdul-
nak, megku ló nbó ztetett figye-
lemmel ba nnak csala dtagjaik-
kal, ismeró seikkel, e s lelkiek-
ben felke szu lnek egy u j e v 
kezdete re.  

 

 

„Azt kérded, mit szeretnék 
idén, 
Én pedig próbálok világosan 
fogalmazni: 
Csak egy esély kell, hogy egy-
szer talán  
Szebb napokra ébredünk. 
Nekem nincs szükségem mas-
nis dobozokra, 
Márkás szeretetre, sem pedig 
üres dolgokra.” 

 



KÖMLŐ NÉPE 

15 

 

GYEREKEKNEK 



KÖMLŐ NÉPE 

16 

 

Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2015. 

 

 

Közérdekű telefonszámok 

Pólga rmesteri hivatal: 06-36/481-021   

e-mail: titkarsag.kumleu@intellimail.hu  

Orvósi rendeló : 06-36/481-031  

Fógórvósi rendeló : 06-36/481-028  

Iskóla: 06-36/481-032 

O vóda: 06-36/481-060  

Gyó gyszerta r: 06-36/481 033 

Segélyhívó szám(ingyenesen hívható) 

112 

 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

