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Kedves Kömlőiek! 

 

Engedje k meg, hogy ezú ton tá je -

koztássám Ö no ket, á telepú le sen 

ve gzett eredme nyekro l e s tová bbi 

múnká látokro l. 

Mint áhogy áz elo zo  ú jsá gcikkben 

is emlí te sre kerú lt, hogy á Stárt 

múnkáprográm elemeire áz o nkor-

má nyzát eredme nyesen pá lyá zott. 

Ennek ko szo nheto en ko zel 300 

sege lyen le vo  lakos kerü lt ko zfog-

lalkoztatásba, melynek időtártá-

má egy e v. A prográmnák ko szo n-

heto en to bb nágy e s kis e rte kú  esz-

ko z kerú lt beszerze sre. Tová bbiák-

bán e pí to ányágok, melybo l á volt 

Ve do no i Szolgá lát, volt Rendo rlá-

ká s, Ido sek Ötthoná kerú lt felú jí -

tá srá. Emellett á telepú le sen le vo  

fo ldes úták: Dobo  – Má jús 1 ú t ko -

zo tti szákász, Zrí nyi – Kinizsi ko -

zo tti szákász, Do zsá Gy. ú t, Bocskái 

ú t, Be ke ú t, Peto fi ú t, úták ke szú l-

tek el, melyet á lákossá g nágy meg-

ele gede ssel fogádott. A nyá r folyá-

má n elke szú l á Deá k – Bocskái szá-

kász, válámint á Húnyádi – Rá ko czi 

szákász.  

A lákossá g megele gede se re á tele-

pú le sen elkezdo dnek á já rdá felú jí -

tá sok, e pí te sek, áz ányág szú kse g-

let nágy re sze má r leszá llí tá srá ke-

rú lt, melynek ko vetkezte ben 700 

fm viácolor já rdá, illetve betonjá r-

dá 2000 – 3000 m fog elke szú lni. 

Ezen prográmon belú l á kerte szet-

ben is ú jább berúhá zá s to rte n, egy 

nágyobb teljesí tme nyú  tráktor be-

szerze se vel, mely á lákossá g re sze -

re is, áká r dí jmentesen túdjúk biz-

tosí táni.            

A távályi e vben mege pí tett fo liásá -

tor 300 m2-el bo vú lt áz idei e vben, 

melyben to bb ezer pálá ntá kerú lt 

elo á llí tá srá, áká r lákossá gi ige nyt 

kiele gí to en is. 

A pá lyá zátokkál kápcsolátosán áz 

idei e vben áz Ó voda pa lya zat kerú l 

beádá srá. Informá cio im álápjá n 

100 millió forint pályázati támo-

gatásban fog az önkormányzat 

részesülni. Emellett fálúmegújí-

tá si pá lyá zátot nyú jt be áz o nkor-

má nyzátúnk á Mú velo de si Há z e s á 

Ro mái Kátolikús templom megú jí -

tá sá rá. Mindezek mellett á Fo  ú ti 

párkbán 1956-os emle kmú  le tre-

hozá sá rá pá lyá zúnk.  

Tová bbá , á felú jí tá si múnká látok 

elkezdo dtek á telepú le s be e s ki 

vezeto  szákászáin le vo  keresztek, 

szobrok, mú emle kek tekintete ben. 

Vá rháto án má jús ve ge re jelenik 

meg Dr. Pinte r Istvá nne  Ko mlo i 

Hágyomá nyok cí mú  ko nyve, mely-

nek kiádátá sá t o nkormá nyzátúnk 

finánszí rozzá. 

Az elmú l nápokbán elkezdo do tt á 

páro kiá kú lso  homlokzátá nák vá-

kolát jáví tá sá, feste se, á llág meg-

o vá s ce ljá bo l.  

Ke so bbiekben áz o nkormá nyzát 

terve ben szerepel ezen e pú let tel-

jes ko rú  felú jí tá sá rá szolgá lo  pá lyá -

záti forrá s felkútátá sá. 

Befejeze ske ppen ezú ton ke rem á 

tisztelt lákossá got, hogy há bá rmi-

fe le jávásláttál e lnek á telepú le s 

sze pí te se vel, ú jí tá sá vál kápcsolát-

bán bizálommál fordúljánák hoz-

zá m, tová bbá  há ige ny merú l fel áz 

údváron belú li fú nyí rá srá (fo leg 

ido sekne l) szinte n jelezze k. 

Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzát Ke p-

viselo  – testú lete neve ben kí vá nok 

sok ero t, ege szse get lákosáinknák! 

Tisztelettel:  

Türó Tamás 
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Az elmúlt egy hónap eseményei, 

eredményei 

 

S zeme lyi felte telek: 

2016. Má rciús 01. nápjá n sikerú lt á 21. 

pedágo gús á llá shelyet is beto lteni, í gy á tágin-

te zme nyben á szeme lyi felte telek nágyme r-

te kben jávúlták.  

Nágy segí tse get jelent, hogy má rciús 07. náp-

já to l ú jrá múnká bá á llhátott 6 ko zfoglálkoztá-

tott múnkátá rs: egy gyermekfelú gyelo  e s o t 

tákárí to .  

*** 

Má rciús 03-á n rendeztú k á fársángi kárnevá lt 

áz iskolái diá ko nkormá nyzát, á szú lo i szerve-

zet, Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzátá e s á Romá 

Nemzetise gi Ö nkormá nyzát ko zo s szerveze -

se ben. Szí nvonálás jelmezes prodúkcio k szo -

rákoztáttá k á ko zo nse get.  

*** 

 Má rciús 11-e n áz 1848/49-es forrádálom e s 

szábádsá ghárc 168. e vfordúlo já nák tisztelete -

re rendezett ú nnepi megemle keze sre á mú ve-

lo de si há zbá gyú lekeztek á re sztvevo k, hogy 

emle kezzenek á szábádsá ghárc ho seire. A 

Himnúszt ko veto en á polgá rmester ú nnepi 

besze de t hállgáttúk meg. Az á ltálá nos iskolá 

irodálmi szí npádjá nák Elefthe riá cí mú  elo -

ádá sá nágy sikert árátott.    

      A dárábot Antál-Ölájos Rená tá száktáná r, 

áz irodálmi szí npád vezeto je tání tottá be. 

Az ú nnepi mú sort á Nefelejcs Nyúgdí jás Klúb 

e s áz iskolá e nekkárá nák elo ádá sá zá rtá. A 

megemle keze s koszorú zá ssál e rt ve get.   

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Má rciúsbán á TIÖP-1.1.1 konstrúkcio bán 14 

db tánúlo i szá mí to ge pet, 7 db monitort, 1 dá-

ráb SWITCH-et kápták tánúlo ink, ámelyek áz 

informátiká teremben kerú ltek elhelyeze sre, 

beú zemele sre. A táno rái múnká szí nvonálá t 

ezek áz eszko zo k nágyme rte kben emelik. 

*** 

Má rciús ho nápbán bevezettú k áz osztá lyok 

ko zo tti tisztásá gi versenyt. Tánúlo ink nágy 

lelkesede ssel so po rnek, tákárí tánák á tání tá s 

útá n, felrákjá k á sze keket. A legrendesebb 

osztá lyok ARANYSEPRŰ -dí jbán re szesú ltek.  

Az álso s dí jázott osztá lyok mozi-de lútá non, á 

felso so k pedig csocso bájnoksá gon vehetnek 

re szt. 
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  Má rciúsbán intenzí v felke szú le s folyt áz á prilisbán indúlo  diá kolimpiái versenyekre. Má rci-

ús 30-á n Kollá nyi Gyo rgy Miklo s testnevelo  táná r á 3-4, 5-6, 7-8. e vfolyámon há zi fálmá szo -

versenyt szervezett e s bonyolí tott.  

 A ke pen lá tháto  eszko zt á TA MÖP 6.1. 2 TIE pá lyá záti prográm kerete ben nyertú k, e s ázo tá 

lá tháto án nágy o ro mmel, lelkesede ssel hászná ljá k tánúlo ink.  

A prilisbán elkezdo dtek á diá kolimpiái versenyek lábdárú gá s sportá gbán. Minden korosz-

tá lybán, lá nyok e s fiú k egyárá nt kijútották á megyei do nto re.     

 A lá nyok Be lápá tfálvá n á megyei do nto t is lejá tszottá k, áhol á 3. helyeze se rt já ro  

bronze remmel te rhettek házá.  

Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 
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P ánászrá nem lehet okúnk, á fársángi mú-

látsá gúnkkál sze pen elkergettú k á telet. 

A sok vidá m múlátozo  e nekelo  kisgyermek e s 

szú lo  jo  múnká t ve gzett. Vero fe nyes távászi 

ido ben já tszhátnák áz o vodá sáink á gyo nyo rú  

o vodá údváron.  

A távászi szú net útá n ú jább mino sí te si eljá rá s 

volt o vodá nkbán, ezú ttál Lákátos Istvá nne  

A gi o vo  ne ni ádott szá mot á mino sí to  bizott-

sá gnák mágás szí nvonálú  szákmái múnká já -

ro l.  A prilis elso  hete ben pedig ü j o vo  ne ni e r-

kezett o vodá nkbá. Nagyne  To ro k Erzse bet 

Zsóka óvó néni, áki á Bóbitá csoportbán 

fog egyú tt dolgozni Máricá o vo  ne nivel.  

A távászi iskoláe rettse gi vizsgá látok eredme -

nyei útá n o vodá nkbo l szeptemberben 18 o vo-

dás kezdheti meg az iskolát.  

 

Az elmú lt he ten sok – sok dicso se get hozták 

o vodá nknák áz ovisáink.  

A ko nyvtá r á ltál meghirdetett Ko lte szet nápi 

rájzpá lyá zátrá nágycsoportos o vodá sáinkto l 

11 vers illúsztrá cio  e rkezett. A zsú rize s útá n 

áz álá bbi eredme nyek szú lettek:  

Első helyezetett: Csík Csaba 

Második helyezett: Berki Ádám 

Harmadik helyezett: Türó Tünde Mónika 

Grátúlá lúnk á nyerteseknek, ákiket ájá nde k-

ko nyvvel e s kifesto vel jútálmázták.  

Minden re sztvevo  emle klápot e s csokolá de t is 

kápott. 

 

 

 

Szinte n á Ko lte szet 

Nápjá kerte ben He-

ves vá rosá bán kerú lt 

megrendeze sre á já -

rá si versondo  ver-

seny. Az o vodá s kor-

csoportbán o vodá -

súnk Besenyei Zso fi 

különdíjban része-

sült. Grátúlálúnk 

Zso finák á sikeres 

szereple shez!  

Ko szo njú k sze pen á felke szí to  pedágo gús Ne -

meth Má riá múnká já t, válámint á csálá d segí t-

se ge t á felke szú le sben.  

Az o vodá prográmjái á tová bbiákbán: o vodái 

beirátkozá s, nyí lt náp, szú lo i e rtekezlet, 

Anyá k nápjá, Nágycsoportos bállágá s e s á 

gyermeknáp. 

Ezekro l á prográmokro l áz o vodá bán tálá l á 

kedves szú lo  ke so bbiekben tová bbi informá -

cio t. 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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2 014 o sze nágy vá ltozá sokát hozott á konyhá e lete be. Szeme lyi vá ltá ssál indúlt 

á folyámát, ámi áz elke szú lt e telek mino se gi 

vá ltozá sá t hoztá. Ezzel egy ido ben áz eszko z-

á llomá nyúnk e s mágá áz e pú let is elkezdte 

megú júlá sá t. 2014-ben má r 150.000.-Ft. e r-

te kben káptúnk ü j ede nyeket, e s olyán eszko -

zo ket, ámi á nápi múnká nk sorá n szú kse ge-

sek.  A 2015-o s e v pedig má r nágyobb berú-

há zá sokkál kezdo do tt. Az ebe dlo  csempe ze -

se, e s já ro láp csere je útá n teljesen ú j bú torzát 

kerú lt á helyise gbe:16 db asztal, 68 db sze k, 

ami 1.000.000.-Ft-ba került. A gyerekek új 

terí to ket is kápták áz ásztálrá, í gy má r kúltú-

rá ltább ko rú lme nyek ko zo tt túdnák reggeliz-

ni, e s ebe delni. Ö szre á rendezve nyekhez 

hászná lt ede nyeket ú jí tottúk meg. Me g sorol-

hátjúk á beszerze seket: tojá s tá rolá sá rá ú j 

hú to szekre nyt, ede nytá rolá shoz ú j polcokát, 

ú j terí to ket, e s fú ggo nyo ket is káptúnk. E v 

ve ge re pedig ú j szá mí to ge pet, e s monitort is 

káptám á múnká m megko nnyí te se hez. E v 

ko zben kámerárendszer is kie pí te sre kerú lt 

e s áz ebe dlo be 2 db le gkondicioná lo t is be-

szereltek. Múnkárúhá ellá tmá nyt is káptúnk, 

(ámit e vek o tá nem) e s ú jrá cáfete riá elem-

ke nt kedvezme nyesen e tkezhetú nk. 2015 

nyárá n áz Ö nkormá nyzát pá lyá zátot nyert á 

nyári szociális gyermekétkeztetésre, 

10.000.000.-Ft értékben. A nyári szünidő 

minden nápjá n 400 gyermeknek fo ztú nk me-

leg ebe det. 2016 e vben pedig normátí v álá-

pon kápjá k á szociá lisán rá szorúlo , há trá nyos 

helyzetú  gyermekek á szú netben á meleg 

ebe det. A távászi szú netben 3 náp e tkeztet-

tú nk 335 gyermeket. A nyá ri szú netben 55 

náp, áz o szi szú netben 5 náp, e s á te li szú net-

ben pedig 7 nápig fogúnk ebe det fo zni, szin-

te n 400 fo re. Ebben áz e vben is folytáto dik á 

pozití v tendenciá á berendeze sek beszerze -

se ben. Ű j sú to , eszko zo k tová bbi bo ví te se 

rendezve nyekhez, e s á gyerekek e tkeztete se -

hez hászná lt tá nye rok, pohárák csere je is 

szerepel á Konyhá ko ltse gvete se ben. Most 

á prilis ko zepe n o ro mmel ú jsá golhátom el, 

hogy á nápokbán má r be is ú zemelte k áz ú j 

Fagor kombi-pároló sütőnket, ami az Ön-

kormányzatnak 2.000.000 Ft-ba került.  

 

 

 

 

 

 

Ez szinte n nágy ko nnyebbse get jelent á mún-

ká nk sorá n. I gy jobbán meg túdúnk felelni á 

modern elvá rá soknák, ámit á gyermeke tkez-

tete s tere n tá másztották. Emellett á jo vo ben, 

sok finom há zi sú teme nyt is túdúnk ke szí teni 

áz ebe dhez, hogy ne csák á gyerekeknek, de 

áz ido s embereknek, e s á vende g e tkezo ink-

nek is kedveskedni túdjúnk. Ű j pá lyá záti ki-

í rá s is megjelent á fo zo konyhá k re sze re, ámit 

áz Ö nkormá nyzát ú jrá meg fog pá lyá zni áz 

e pú let teljes felú jí tá sá rá e s bo ví te se re. Ez 

nágy le pe st jelentene, hogy me g korszerú bb 

e pú letben túdjúk kiszolgá lni áz ige nyeket. 

Bí zom benne, hogy á sok múnká, ámit áz Ö n-

kormá nyzáttál ko zo sen ve gzú nk, áz Ö no k, e s 

mindenki megele gede se re szolgá l. 

 

Forgácsné Szerecz Ágnes 

élelmezésvezető  
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K o nyvtá rúnk is csátlákozott á Bro dy Sá n-dor Megyei e s Vá rosi Ko nyvtá r e lme ny-

álápú , olvásá sne pszerú sí to  prográmjá hoz 

E’mese vá r cí men. A prográmbá álso  tágozá-

tos, olvásni szereto  gyerekek jelentkezhettek. 

A gyermekek kivá lásztá sá bán, áz osztá lyfo no -

ko k segí tse ge t ke rtem, í gy esett á vá lásztá s á 
hármádik osztá lyos, ko nyvtá rlá togáto  kisdiá -

kokrá. Lo le  Vikto riá, Rámos Melisszá, Ká llái 

Eszter, Ká llái Fánni, Szá vá Mirellá, Túro  Já nos 

Ro meo , Túro  Benjámin, Bári Erik, Túro  Már-

tin minden bá torsá gúkát o sszeszedve vá gták 

neki á 3 pro bá bo l á llo  megme rettete snek. A 

pro bá k álátt nágyon jo  csápát ková csolo dott 

o ssze á gyerekekbo l. A ve gso  pro bá n á sze-

rencse keze re bí ztúk á do nte st, hogy ki legyen 

áz á ke t szerencse s, ákiket jú niús 16-á n egy 

ege sz nápos bú kki kirá ndúlá srá viszú nk el jú-

tálmúl. A szerencse Ramos Melissza nak e s 

Turó Martinnak kedvezett.  

Az E’mese vá r csápátá vál á jo vo ben is szerve-

zú nk ko zo s prográmokát e s szí vesen vá rjúk á 

csátlákozni vá gyo , olvásni szereto  gyerekeket.  

 

 

 

 

 

 

 

Mozgálmás volt á má rciús e s áz á prilis is á 

ko nyvtá rbán. Tisztí to  feste s útá n, szálágfú g-

go nnyel sze pú lt meg ko nyvtá rúnk.  

*** 

Dárú Tere z csálá dgondozo vál e s á tiszáná nái 

rendo ro rs vezeto je vel Re z Pe ter o rnágy ú rrál 

ko zo sen, há rom álkálmás foglálkozá ssorozá-

tot indí tottúnk, áminek á ko nyvtá r ád otthont. 

A foglálkozá sok te má já á drogprevencio , bú n-

megelo ze s e s á biztonsá gos ko zlekede s. A 

drogprevencio s foglálkozá s má r lezájlott, á 

ko vetkezo , bú nmegelo ze sro l szo lo  interáktí v 

elo ádá s á prilis ve ge n kerú l megrendeze sre. A 

fo leg felso  tágozátos korosztá lyt e rinto  te -

má kro l á ko vetkezo  táne vben is folytátni sze-

retne nk á foglálkozá sokát.  

*** 

A prilis 11-e n á Ko lte szet Nápjá álkálmá bo l 

lá togátott el ko nyvtá rúnkbá á Bro dy Sá ndor 

Megyei e s Vá ros Ko nyvtá r meghí vá sá rá Finy 

Petrá í ro , ko lto , sok nágysikerú  gyermek-

ko nyv szerzo je. (Az ovi-ú gy, A teso -ú gy, Lá m-

pálá ny mese i stb.) Az interáktí v, já te kos í ro -

olváso  tálá lkozo rá á nágycsoportos o vodá sok 

lá togátták el. Az elo ádá st ko veto en kerú lt á t-

ádá srá áz,- erre á jeles náprá meghirdetett 

rájzpá lyá zát – gyo zteseinek jo l mege rdemelt 

jútálmá. Kedvenc verseikro l ke szí tett illúszt-

rá cio t 11 nágycsoportos. A há rom legjobbát 

áz álso s pedágo gúsokbo l á llo  zsú ri vá lásztottá 

ki. 

 I. helyezett: Csí k Csábá, II. helyezett: Berki 

A dá m, III. helyezett: Túro  Tí meá Mo niká 

Minden pá lyá zo  Emle klápot kápott múnká já -

e rt.  
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Grátúlá lúnk minden re sztvevo nek! 

*** 

De lútá n kerú lt megrendeze sre áz á ltálá nos 

iskolá sok versmondo  versenye. A versenyre 

zo me ben áz álso  tágozátos gyerekek jelent-

keztek sze p szá mmál, de ne há ny felso  tágo-

zátos is megme retette mágá t. Nágyon sok, 

sze p verset hálháttúnk, í gy á zsú rinek nem 

volt ko nnyú  dolgá. A zsú ri tágjái: Godo  Igna c-

né a zsűri elnöke, Bata Róbertné tagintéz-

mény vezető, Farkasné Danyi Tünde RNÖ el-

nöke, valamint Turó Tamás polgármester úr. 

A verseny ve geredme nye á ko vetkezo  ke pen 

álákúlt: I. helyezett: Lo le  Henrietta 3.b, Turo  

Balázs 5.b, II. helyezett: Turó Molli 1.b, 

Száva Mirella 3.a, III. helyezett: Kállai Fan-

ni 3.b, Lólé Milán 5.a osztályos tanulók. 

Ko nyvet e s Öklevelet kápták á helyezettek. 

A versenyen re sztvevo  gyerekek Emle klápot 

kápták, eredme nyes szereple sú ke rt. 

Grátúlá lúnk minden re sztvevo nek! 

 

 

 

 

 

 

Ko szo no m sze pen á pedágo gúsok, o vo no k, 

tání to no k segí to  múnká já t, áz o nkormá nyzát 

e s polgá rmester ú r, válámint igázgáto no  tá -

mogátá sá t, á nápko zi konyhá dolgozo inák á 

finom pogá csá t e s nem útolso  sorbán á gye-

rekeknek á ko zremú ko de se t! 

*** 

A prilis 12-e n 3. osztá lyos gyerekek á 

„Mesekosá r” foglálkozá son vehettek re szt. A 

foglálkozá st á Bro dy Sá ndor Megyei e s Vá -

rosi Ko nyvtá r Gyermekko nyvtá rá nák mún-

kátá rsá Pinte rne  Pordá ny Má riá tártottá.  

*** 

Má jús 23-á n felso  tágozátos diá kokkál Eger-

be útázúnk, áhol á Bro dy Sá ndor Megyei e s 

Vá rosi ko nyvtá rbán „Ko nytá rtú rá n” veszú nk 

re szt. A lá togátá s kerete ben á ko nyvtá rrál 

ismerkedhetnek meg á gyerekek interáktí v, 

já te kos formá bán. A beútázá s áz o nkormá ny-

zát ge pkocsijá vál to rte nik. Ko szo njú k áz o n-

kormá nyzát e s polgá rmester ú r tá mogátá sá t! 

 

 

Mércséné Hüszti Mónika 

könyvtáros 
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2 016. má rciús 14-e n kerú lt megrendeze s-

re áz elso  ,,Má rciús 15" Asztalitenisz Ver-

seny. Az esemény nágyszámú érdeklődő 

re szve tele vel zájlott. A re sztvevo k há rom 

korcsoportbán indúlhátták. A Júnior, Felno tt 

e s Igázolt já te kos csoportbán 26 versenyzo  

me rettette meg mágá t. Sportszerú , izgálmás 

meccseket lá thátták áz e rdeklo do k. A helye-

ze sek á ko vetkezo  ke pen álákúlták.  

JŰNIÖR korcsoport:     1 helyezett: Danyi 

Düsán 2. helyezett: Süha Zsolt 3. helyezett: 

Türó Viktor;  

 

 

 

 

 

 

 

 

FELNÖ TT korcsoport: 1 helyezett: Va radi Ja -

nos 2. helyezett: ifj Türó Tamás 3. helye-

zett: Himer Gyüla; 

 

  

 

 

 

 

 

 

IGAZÖLT JA TE KÖS csoport:      1. helyezett: 

Bükta Zoltán 2. helyezett:Csapó Dániel 3. 

helyezett: Bürai János  

 

 

 

 

 

 

 

 

A versenyzo k e s re sztvevo k á Lákátos Dá niel 

se f, Lo le  Lájos e s felese ge á ltál elke szí tett fi-

nom bábgúlyá st fogyásztháttá k ebe dre. 

 Ko szo njú k á segí tse get,tá mogátá st Túro  Tá-

má s polgá rmester ú rnák e s Fárkásne  Dányi 

Tú nde RNÖ  elno k ásszonynák! 

Bálá zs Tibor e s Pengo  Rolánd á Ko mlo i Sport 

Clúb elno kse gi tág á torná szervezo i  
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Ifjúsági csapat: Álló sor: Kállái Máté, 

Gárámhegyi Lájos, Túro  Arnold, Go g Axel, 

Súhá Zoltá n vezeto edzo , Súhá Zsolt, Lákátos 

Pá l, Bákos Milá n, Szúettá Dá vid, 

 Gúggolnák: Súhá Tibor, Tú ro  Viktor, Lákátos 

Dá niel, Bálogh Ferenc, Vá rádi Krisztofer, Lo le  

Erik, Súhá Já nos, Lo le  Má rk.  

Kápús:Szá szi Attilá  

 

Felnőtt csapat: Álló sor: Túró Támás, Csóká 

Norbert, Ká llái Má rk, Ne meth Mártin, Súhá 

Zoltá n, Nágy Sá ndor, Re zmú ves Jo zsef, Ká llái 

A dá m, Túro  Lá szlo , Re zmú ves Istvá n, Bese-

nyei Já nos vezeto edzo .  

Gúggolnák: Bá der Zsolt, Pengo  Pe ter, Szúettá 

Gergo , Szálái Zoltá n, Re zmú ves Attilá. 

 Kápús:Szá szi Attilá 

Távászi szezon eddigi eredme nyeink: 

Felnőtt csapat:  

Ko mlo -Kisko re 2-2 

 Szihálom-Ko mlo  0-8  

Ko mlo -Tiszáná ná 1-2  

Pe ly-Ko mlo  0-5  

Ro zsászentmá rton-Ko mlo  2-10  

Ifjúsági csapat:  

Ko mlo -Kisko re 1-1  

Szihálom-Ko mlo  3-7  

Ko mlo -Tiszáná ná 1-2  

Pe ly-Ko mlo  0-6  

Ro zsászentmá rton-Ko mlo  0-3 

Felnőtt csapatünkat Besenyei János, míg 

az ifjúsági csapatott, Süha Zoltán irányít-

ja. Mind két csápát, heti két álkálommál 

edz. Minden álkálommál sze p szá mmál vesz-

nek re szt á já te kosok áz edze seken e s á me r-

ko ze seken. A sportpá lyá n elke szú lt á vilá gí -

tá s, í gy má r á so te t sem ákádá ly áz edze shez. 

A lelá to  lefede sre, lefeste sre kerú lt. Hámáro-

sán megkápjá mindke t csápát áz ú j gárnitú rá 

felszerele st. 

Ko szo njú k sze pen á o nkormá nyzát e s polgá r-

mester ú r  tá mogátá sá t! 

Ko mlo  Sport Clúb Elno kse g Tágjái: Elno k: 

Túro  Támá s Elno kse gi Tágok: Besenyei Já -

nos, Antál Pe ter, Bálá zs Tibor, Pengo  Rolánd, 

Várgá Já nos, To th Jo zsef, Túro  Sá ndor, 

Ifj.Túro  Sá ndor 

 

 

Pengő Roland 

elnökségi tag 
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K o zse gú nkben 2015 távászá to l áz A ltálá nos Iskolá "volt gyákorláti kertje ben” fele pú lt  

1 db 35 méter hosszú fóliasátor. Ekkor 4 személlyel dolgoztúnk. Párádicsomot, 

pápriká t, úborká t, ho nápos retket, zo ldbábot e s sálá tá t termeltú nk, ámelyeket á Nápko zi 

Konyhá bá szá llí tottúnk, melyet á ko ze tkeztete sbe e s gyermeke tkeztete sbe hászná lták fel. 

2016. 03.01-to l á "START" múnkáprográm kerete ben me g 3 db fo liasa tor kerú lt fele pí te s-

re, áhol 6 fo  dolgozik. 1 sá torbán á pálá ntánevele s to rte nik, melyek á szábádfo ldi kerte szet-

be e s á fo liá kbá kerú lnek. Jelenleg á 3 sá torbán zo ldbábot, zo ldborso t, úborká t e s hágymá t 

ú ltettú nk. Ezek útá n kerú l beú ltete sre á párádicsom, pápriká, úborká. A szábádon márádt 

terú letet 60 db gyú mo lcsfá vál telepí tettú k be. Me g zo ldborso , sá rgáre pá, zo ldse g, hágymá 

e s búrgonyá is elvete sre kerú lt. A bee rett terme st á Nápko zi Konyhá bá szá llí tjúk. Ezzel á 

termele ssel jelento sen elo  túdjúk segí teni á ko z-e s gyermeke tkeztete st, mivel nápontá friss 

terme kekbo l túdjá k elo á llí táni áz ebe det.  

 Kis Mária  

münkavezető 
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Csoportke p Molná r Istvá n gázdásá gá elo tt  

 Terepnap Kömlőn  

 

Az Eszterhá zy Ká roly Fo iskolá hármáde ves 

fo ldrájz szákos hállgáto i 2016. má rciús 25-

e n terú let- e s vide kfejleszte si terepgyákorlá-

ton vettek re szt Ko mlo n. A terepmúnká t Pát-

ko s Csábá inte zetigázgáto  e s To th Sá ndor 

mester-diplomá s geográ fús vezette.                 

 

A náp elso  fele ben á fálú gázdásá gá nák egyik 

legfontosább á gázátá t, á mezo gázdásá got 

ismerte k meg. Molná r Istvá n gázdásá gá bán 

egy igázá n modern e s sikeres ú zemet ismer-

kedhettek meg hállgáto ink. A szá mtálán ge p 

e s berendeze s ko zo tt fo ldrájzosáink e rdek-

lo de se t leginká bb á GPS-veze relte tráktor 

keltette fel.  Bálá zs Tibor csálá di gázdásá gá -

nák megtekinte sekor hállgáto ink egy kisebb 

me retú , indúlo  ágrá r-vá llálkozá st ismerhet-

tek meg. Ifjú  terú letfejleszto  geográ fúsáink 

e rdeklo dve hállgáttá k á ná lúk csák ne há ny 

e vvel ido sebb, ágrá rme rno k-ve gzettse gú  há -

zigázdá nk száváit. Besenyei Pe ter á llátte-

nye szto  csálá di gázdásá gá bán á ro gto nzo tt 

á llátsimogáto n tú l á gázdá beszá molt á fiátál 

gázdá k tá mogátá sá rá kií rt pá lyá záti tá mogá-

tá sok elnyere se nek nehe zse geiro l is. Ebe dre 

Túro  Támá s Polgá rmester Ű r vende gei le-

hettek á ko zse gi konyhá n, áhol re szben hely-

ben termelt álápányágokbo l ke szú lt í zletes 

fálátok vá rták á re sztvevo kre. A ko zse g nágy 

ero feszí te seket tesz á há trá nyos helyzetbo l 

válo  kiemelkede sre, ennek jele á ko zmúnká -

sok á ltál gondosán mú velt fo liásá tor e s á fá-

lú hátá rá bán e ppen távászi vete sre elo ke szí -

tett kerte szet. A Polgá rmester Ű r beszá molt 

á fálú helyzete ro l, leheto se geiro l e s tervei-

ro l. 

 

Elmondtá, hogy jelenleg áz o nkormá nyzát á 

legnágyobb múnkáádo , eze rt igyekszik á 

ko zmúnká sok múnkáereje t mine l prodúktí -

vább projektekre felhászná lni.                        A 

szákmái prográm ve ge n to rte nelmi pillánát-

nák lehettek szemtánú i á re sztvevo k, ámikor 

telepú le s vezeto je ko szo nto tte ke t Stipendi-

úm Húngáricúm o szto ndí jás hállgáto nkát 

Lenin Bástidás-t Ecúádorbo l e s Ahmed 

Adwán-t Pálesztiná bo l. Túro  Támá s elmond-

tá, hogy Ko mlo n túdomá súk szerint e ke t tá -

voli orszá gbo l me g sohá nem já rt lá togáto .  

A to rte nelmi pillánát: Ahmed Adwán, Túro  Támá s,  

Lenin Bástidás e s To th Sá ndor  
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2016. márciüs és április hónapban született kömlői lakosok: 

Pengo  Szebásztián Sá ndor, án.: Ká llái Frúzsiná;  Horvá th Mártiná, án.: Horvá th Emese;  Lo le  

Szeliná, án.: Fehe r Henriettá; Túro  Reginá, án.: Szomorá Ivett;  

 Súhá Lenke Klá rá, án.: Súhá Lenke  

2016. márciüs és április hónapban elhünyt kömlői és volt kömlői lakosok: 

Öroszi Mihá ly 61 e ves, Sebestye n Be lá 86 e ves, Ferenczi Eleme rne  89 e ves,   

 Má rkús Attilá Sá ndor 63 e ves, Sállo s Andrá s  81 e ves 

 

 

- Sikeresen zájlott le áz o nkormá nyzát á ltál szervezett No nápi Bá l. A ho lgyeket egy tá b-

lá csokolá de vál ko szo nto tte k á szervezo k. A nágyszerú  tálpálá válo t Morvái Dáni szol-

gá ltáttá. Aki eljo tt jo l e rezte mágá t e s, há egy kis szerencse je volt, me g á tombolá n is 

nyerhetett.  

Szeretne nk megko szo nni á segí to k múnká já t, áz o nkormá nyzát tombolá ájá nde káit, á 

finom sú teme nyeket. Kú lo n ko szo njú k Túro  Támá s polgá rmester ú r szervezo -, Somo-

gyi Pá l, Ferencz Re ká, Besenyeine  Albert Júdit, Veres Gyo rgyi, Pengo  Rolánd, Bári Kátá-

lin, Ille s Mo niká segí to  múnká já t.  

 

- Bá der Erno , Gondá Lá szlo  e s Berkes Já nos „Keresztfá ná l” cí mú  zene s mú sorá vál, is-

me t elká prá ztáttá á re sztvevo ket. Ko szo njú k á szí nvonálás mú sort áz elo ádo knák e s á 

szervezo knek á leheto se get!  
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Szeretettel és  tisztelettel köszöntjük településünk legidősebb lakóját  

özv. Vona Jánosné  Godó Juliannát 96. születésnapján!  

           Kívánunk neki jó egészséget és még további szép, boldog éveket családja,  

szerettei körében!  

 

 

 

 

 

 

 

 

A képet Kádár Margit készítette 

A hevesi Vá rosi Ko nyvtá r szerveze se ben kerú lt megrendeze sre á 2016. e vi Ko lte szet ná-

pi száválo verseny á prilis 7- 8-á n á Mú velo de si Ko zpontbán, melyen ko mlo i versmondo k 

is re szt vettek.  

Ö vodá s korcsoportbán Besenyei Zso fi  Különdíjban részesült, középiskolás korcso-

portbán Ille s Do ra I. helyezett,  felno tt kátego riá bán pedig Sipos Lajosne  I helyezett lett.  

Gratülálünk az eredményekhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:  képek a facabook.com/hevesihirportál oldaláról 



KÖMLŐ NÉPE 

14 

  

Anyák  napja alkalmából  

szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! 

 

 

Dsidá Jeno : 

Hálaadás 

Ko szo no m Istenem áz e desányá mát! 

Amí g o  ve d engem, nem e r semmi bá nát. 

Ko rú lvesz virrászto  á ldo  szeretettel, 

E rtem e jjel-náppál dolgozni nem restell. 

A ldott teste, lelke csák e rettem fá rád, 

Ko szo no m Istenem áz e desányá mát! 

Ko szo no m á lelke t, melybo l reggel, este 

imá dsá g szá ll Hozzá d, gyermeke e rt esdve. 

Ko szo no m á szí ve t, mely csák e rtem dobbán  

itt e fo ldo n senki sem szerethet jobbán! –  

Ko szo no m á szeme t, melybo l jo sá g á rád, 

Istenem ko szo no m áz e desányá mát! 

Te túdod, Istenem – milyen sok áz á rvá, 

Aki oltálmádát, vigászodát vá rjá. 

Leborúlvá ke rlek: gondod legyen rá júk, 

Hiszen szege nyeknek nincsen e desányjúk! 

Vigásztáld meg o ket á ldo  kegyelmeddel, 

Nágy-nágy bá nátúkát tákárd el, temesd el! 

A ldd meg e desányá m já rá sá t-kele se t, 

A ldd meg ko nnyhúllátá sá t, á ldd meg szenve-

de se t! 

A ldd meg imá dsá gá t, melyben el nem fá rád, 

A ldd meg ke t kezeddel áz e desányá mát! 

Hálld meg jo  Istenem, legbúzgo bb imá mát: 

Ko szo no m, ko szo no m áz e desányá mát! 

HIRDETMÉNY 

o vodái beirátkozá sro l á 2016/17-os nevele si e vre 

 

Az o vodái jogviszony le tesí te se: 

A szú lo  á hármádik e lete ve t 2016. áúgúsztús 31. náp-

já ig beto lto  gyermeke t ko teles beí rátni o vodá bá. 

A gyermeket elso sorbán ábbá áz o vodá bá kell felven-

ni, ámelynek ko rzete ben lákik e s ázt lákcí mká rtyá vál 

igázoljá. 

A beirátkozá s ido pontjá e s helyszí ne: 

KÖ MLÖ I Ö VÖDA 

2016. má jús 02. (he tfo ) 10.00 – 16.00 o rá ig 

2016. má jús 03. (kedd) 10.00 – 16.00 o rá ig 

2016. má jús 04. (szerdá) 10.00 – 16.00 o rá ig 

A beirátkozá shoz szú kse ges dokúmentúmok: 

á gyermek neve re kiá llí tott szeme lyi ázonosí to t e s 

lákcí met igázolo  háto sá gi igázolvá ny (lákcí mká rtyá),  

á gyermek TAJ ká rtyá já 

á szú lo  szeme lyázonosí to  igázolvá nyá e s lákcí met 

igázolo  háto sá gi igázolvá nyá (lákcí mká rtyá), 

ámennyiben ván, á gyermek neve re kiá llí tott e rve -

nyes gyermekve delmi hátá rozát fe nymá solátá 

ámennyiben ván, á gyermek neve re kiá llí tott há trá -

nyos vágy hálmozottán há trá nyos helyzetro l szo lo  

hátá rozát fe nymá solátá. 

Ke rem á szú lo t, hogy á beirátkozá son á beí rátni szá nt 

gyermekkel egyú tt jelenjen meg. 

Ko mlo , 2013. á prilis 11. 

 

Májoros Zitá 

óvodavezető 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2016. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rmesteri hivátál: 06-36/481-021   

e-máil: titkárság.kúmleú@intellimáil.hú  

Örvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám(ingyenesen hívható) 
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