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Kedves kömlői lakosok! 

 

A  nyá r vé gé héz kö zélédvé él-möndhátö , högy áz é v tú l nyö-

mö  ré szé n immá r tú l vágyúnk. 

Az é v éléjéi í gé rétékhéz mé rtén 

élké szú lték ázök á bérúhá zá sök é s 

kivitélézé sék, ámélyékré á ké pvisé-

lö  téstú lét é s áz ö nkörmá nyzát vá l-

lálközött.  A télépú lé si réndézvé -

nyékén, ö nkörmá nyzáti prögrámö-

kön, á télépú lé s lákösái é s véndé -

gék is nágy lé tszá mbán vétték 

ré szt. Dé, ném dö lhétú nk há trá, 

hisz áz é v há trálé vö  ré szé bén is ván 

élé g sök dölög, ámit mé g vé gré kéll 

hájtáni. Tö bbék kö zö tt ö nkörmá ny-

zátúnk sikérésén pá lyá zött áz 1956

-ös émlé kmú  mégé pí té sé ré, mély-

nék hélyszí né áz ö nkörmá nyzá-

túnkkál szémbé lé vö  télékré sz. 

Ezén á térú létén égy ú j, émlé kpárk 

kérú l kié pí té sré. Tövá bb fölytátö d-

nák á já rdá félú jí tá sök é s ú j já rdá k 

é pí té sé. A Rá kö czi Férénc ú t- Egri 

ú t sárká tö l 80 cm szé léssé gbén fög 

élké szú lni áz ú j dí szbúrkölátú  já r-

dá, ámély viácölörbö l kérú l kié pí -

té sré. Má r tö bb szá z mé térén ké -

szú lték él á já rdá k á lákössá g nágy 

ö rö mé ré. A múnká látök fölyámátö-

sák, ö rö mú nkré szölgá l, högy sök 

lákös félájá nljá á ségí tsé gé t á sájá t 

ingátlánjá élö tti já rdáé pí té sbén. 

Ebbén áz é vbén áz Ady Endré, á 

Döbö , illétvé á Kössúth útcái szá-

kász é pú l mé g ki. Kú lö n kö szö nét á 

múnká é rt Ká llái Fé lix brigá dvézé-

tö nék é s csápátá nák. Térmé szété-

sén á múnká látök jö vö ré is fölytá-

tö dnák, ú jább szákászök kérú lnék 

mégé pí té sré. 

 Fölyámátbán ván 2 hélyszí nré tér-

vézétt spörtpárk kié pí té sé is, mély-

ré pá lyá zátöt nyú jtöttúnk bé.  

Eméllétt á távályi é vhéz hásönlö án 

béádá srá kérú l á szöciá lis tú zélö fá 

pá lyá zát is. Rémé lhétö lég, mint á 

távályi é vbén, mindén lákö  ingátlán 

ré szé ré túdúnk tá mögátá st ádni. Az 

ö vödái pá lyá zát is béádá srá kérú l é 

hö náp kö zépé n, mélyré szá sz milliö  

förint pá lyá záti förrá st kápúnk. En-

nék ségí tsé gé vél ö vödá nk 3 csö-

pörtrö l 4 csöpörtrá bö vú l, válá-

mint, mégú júlvá, ú j kö ntö sbén tú n-

dö kö lhét, hásönlö án á tö bbi kö zin-

té zmé nyhéz. 2016 széptémbéré tö l 

fölyámátösán kö zél 120 gyérék 

kézdi még áz ö vödá t, mivél 3 é vés 

körtö l kö télézö  á gyérékék ö vödái 

névélé sé. A START múnkáprögrám 

kérété bén é s ö nkörmá nyzáti höz-

zá já rúlá ssál félú jí töttúk á völt vé -

dö nö i szölgá láti láká st, ézá ltál biz-

tösí tvá á 4. csöpört fé rö hélyé t. A 

START múnkáprögrám kérété bén 

Péngö  Istvá n Pá lné  brigá dvézétö  

irá nyí tá sá vál é s á kö zél 30 fö s bri-

gá djá, válámint Kis Má riá fö liásá tör 

éllá tö  é s 6 köllé gá já, tö bb 100.000.- 

förinté rté kú  zö ldsé gfé lé t térmélték 

á hélyi könyhá rá.  A könyhá n á nyá -

ri idö szákbán á gyérméké tkéztété si 

tá mögátá ssál, nápöntá kö zél 600 

fö ré fö zték á múnkátá rsák. Ezú tön 

is kö szö nö m á kitártö  é s ö nzétlén 

múnká júkát.  

2016. öktö bér 3-8 kö zö tt kérú l 

mégréndézé sré á XXIII. Kö mlö i Kúl-

túrá lis Nápök réndézvé nysörözát. 

Ezén á hé tén tö bb szí nés prögrám-

mál vá rjúk kö zsé gú nk lákösáit. A 

réndézvé nysörözát kérété n bélú l 

öktö bér 5-é n réndézzú k még áz 

Idö sék Nápjá t, mélyré ézú ttál is 

hí vöm nágy szérététtél áz ú nnépél-

tékét. Ké rém, högy áménnyibén 

igé nylik á réndézvé nyré szá llí tá st, 

ázt á pölgá rméstéri hivátálbán jé-

lézzé k.  

A réndézvé nyékré szérététtél hí -

vúnk é s vá rúnk mindén kédvés é r-

déklö dö t!                    

                                           Turó Tamás 

polgármester 
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Tisztelt Választópolgár! 

 

 

Október 2-án történelmi jelentőségű népszavazásra kerül sor Magyarorszá-
gon, így az Ön lakóhelyén is. 

 

Rajtunk múlik, hogy kiálljunk önállóságunkért, függetlenségünkért, és nemet 
mondjunk arra az uniós tervre, hogy a megkérdezésünk nélkül az migránsokat 
telepítsenek országunkba. 

 

Mondjunk NEM-et az illegális bevándorlókra és a brüsszeli kényszerbetelepí-
tésre OKTÓBER 2-án! 

 

Védjük meg Hazánkat, védjük meg Magyarországot! 

 

 

NYITRAI Zsolt 

Kömlő  

országgyűlési képviselője 
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Bieber Mária 

 Tanévnyitóra 
 

Hírül adta a tévé, bemondta a rádió, 
hogy immáron véget ért a boldog vakáció. 
Útra kelnek a gólyák, elröpülnek a fecskék, 

csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét: 
megharcolni vitézül számtalan számháborút, 
és nem riadni vissza, hogyha titkot rejt az út, 

bejárni a csűfcsavar *szavak labirintusát, 
ország-világ látja majd, mit tud ez az ifjúság. 

Én például azt tudom, hogy a hulló falevél zörgős, 
tarka szőnyegét hóval lepi be a tél. 

S jön a szeles december fogvacogtató faggyal, 
de jön a Mikulás is, és nyomában az Angyal. 

Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra, 
hiszen vidám nyár köszönt a virágdús tavaszra. 

Lesz még játék, vigalom, tréfa és zenebona, 
hiszen nem tart örökké semmiféle iskola. 

Nosza, lépjünk be azért most ezen a küszöbön, 
hogy kiléphessünk rajta, ha a víg nyár beköszön!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S zéptémbér 1-é n á kö mlö i iskölá s gyérékék-

nék is bécsö ngétték. Széptémbér 1-é n rég-

gél 9 ö rákör áz é nékkárösök vidá m dálökkál, vér-

sékkél kö szö ntö tté k iskölátá rsáikát, táná ráikát. 

Az élsö  ösztá lyösöknák ájá ndé kökkál kédvéskéd-

ték. Ő két áz ö vödá bö l kí sé rté k á t á nyölcádikös 

tánúlö k. Lákátös Istvá nné  ö vö nö  bú csú t vétt áz 

ö vödá sáitö l é s Já rdá n-Bé nyéi Enikö  tání tö  né niré 

bí ztá ö két.  

Az iskölá bán áúgúsztús hö nápbán má r fölyták áz 

élö ké szú léték: lézájlötták á nyá ri kárbántártá si 

múnká k. Mégtö rté nt á tánkö nyvék kiszá llí tá sá, 

szé tvá lögátá sá é s á kiösztá sá. 

A szémé lyi vá ltözá sök élléné ré sikérú lt biztösí tá-

ni áz ú j táné v indí tá sá höz szú ksé gés szémé lyi fél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

té télékét. Nágy Jö zséf táná r, Né méthné  Lúká csi 

Má riá, Söússi Má riá válámint Vinczé Zsöltné  tání -

tö k má s iskölá bán fölytátjá k á pédágö giái mún-

ká t. 

Inté zmé nyú nkbé ú j pédágö gúsök is é rkézték: Pá l 

Tí méá é s Kö vé r Pé tér téstnévélö k. A tö rté nélém-

mágyár szákös á llá shély is bétö lté sré kérú l szépt-

émbér vé gé n: Szábö -Pá lfálvi Kingá fögjá á féládá-

töt éllá tni é s ö  lész áz 5.b ösztá ly ösztá lyfö nö ké is. 

A körá bbi é vékhéz ké pést bö vú lt á tánúlö szöbái 

csöpörtök szá má, 4 csöpört indí tá sá rá káptúnk 

fénntártö i éngédé lyt.  Ezá ltál biztösí tjúk kö zél 

100 tánúlö nák á szákszérú  félké szú lé st á má sná-

pi tánö rá krá. 

 

Iskolánk minden tanulójának, valamennyi 

munkatársamnak jó egészséget, türelmet és 

kitartást, sikerélményekben gazdag új tanévet 

kívánok! 

 

 

 

Bata Róbertné 

tagintézményvezető 
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S zéptémbér 1-él ismé t mégnyitöttá á kápúit 

áz ö vödá nk. Má r szö  szérint á kápúbán lá t-

hátjúk á nyá ri múnká látök érédmé nyéit. Ú j kérí -

té st kápött ö vödá nk is, í gy égysé gés ké pét mútát 

immá rön mindén kö zinté zmé ny. A nyá r vé gé n á 

tákárí tá si szú nét álátt kárbántártá si múnká k 

fölyták áz ö vödá nkbán, á vizésblökkök é s á köny-

há tisztásá gi fésté sé zájlött lé, válámint áz é vés 

nágytákárí tá s.  

Május hónapban lezajlott az óvodai beiratko-

zás, a felvételről és az esetleges elutasításról 

a kedves szülők megkapták a határozatot. 

Mindén ö vödákö télés gyérmék félvé télt nyért áz 

ö vödá bá. Ő vödá nk Pédágö giái Prögrámjá szérint 

föközátös ö vödái bészöktátá s ván, ámi ázt jélénti, 

högy áz ú j kisgyérmékék széptémbér hö nápbán 

fölyámátösán é rkéznék á csöpörtbá. Mindén ú j 

kisgyérmékhéz á lééndö  ö vö né nik éllá tögátnák. 

A csálá dlá tögátá s kérété bén bémútátköznák é s 

mégismérkédnék á kisgyérmékkél é s á kédvés 

szú lö kkél. Itt álkálöm nyí lik árrá, högy á félmérú -

lö  ké rdé sékét mégbészé lhéssé k, mégkö nnyí tvé á 

szú lö  szá má rá is á gyérméké tö l válö  élvá lá st. 

Az óvodánk 4 óvodai csoporttal kezdi meg a 

2016/2017-es nevelési évet. A négyédik csö-

pört á Mé hécské csöpört névét káptá é s á Pölgá r-

méstéri Hivátál méllétti szölgá láti láká sbán ká-

pött hélyét. Itt széptémbér vé gé vél 20 kisgyér-

mék élhélyézé sé ré kérú l sör. 

 A Mé hécské csöpört ö vö nö i Kristön Zöltá nné  – 

Júci ö vö né ni – é s Nágyné  Tö rö k Erzsé bét – Zsö ká 

ö vö né ni- má r mindén é rintétt kisgyérmékét 

méglá tögátták. A Mé hécské csöpört dájká né nijé 

Illé sné  Bári Mélindá. 

Az ö vödá fö é pú lété bén tövá bbrá is há röm csö-

pört mú kö dik ébbén á névélé si é vbén áz álá bbi 

körcsöpörtökkál: 

Bö bitá csöpört –nágy csöpört: Né méth Má riá 

ö vödápédágö gús, Kövá cs Mélindá pédágö giái 

ássziszténs é s Túrö  Ká rölyné  dájká. 

Pillángö  csöpört – nágy kö zé psö  csöpört: Sztán-

kövics E vá ö vödápédágö gús, Májörös Zitá ö vödá-

pédágö gús é s Szú cs Lá szlö né  dájká. 

Káticá csöpört – kis kö zé psö  csöpört: Lákátös 

Istvá nné  ö vödápédágö gús, Véréb Anikö  pédágö -

giái ássziszténs é s Gáá l Nörbértné  dájká.  

2016. széptémbér 1-tö l Búrái Dénisszá ö vödátit-

ká ri féládátökát lá t él. Itt ké rém á kédvés szú lö -

két, högy á gyérmékvé délmi é s há trá nyös hélyzé-

tú  hátá rözátökát áz ö vödátitká rnák léádni szí vés-

kédjénék, áki ázt léfé nymá söljá áz ö vödá szá má -

rá.  

Az ö vödá nyitvá tártá sá vá ltözátlán. A gyérméké-

két réggél 7.00 –tö l - 9.00-ig fögádjúk. Ké rjú k ézt 

bétártáni, 9.00- ö rá útá n ném á ll mö dúnkbán á 

gyérmékét fögádni.  Az ö vödá 17.00-ig tárt nyit-

vá, gyérmékéiké rt léghámárább 15.30-rá jö jjé-

nék, högy áz úzsönná ztátá st závártálánúl lébö-

nyölí thássúk. 

Az élsö  szú lö i é rtékézlét idö pöntjá rö l tá jé köztá-

tá st ké sö bbiékbén ádúnk. 

 

 Kívánok jókedvben bővelkedő, eredményes 
nevelési évet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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A z iskölákézdé s é s áz ö vödá bá szöktá-tá s ném csúpá n á gyérékék szá má rá 
jélénti á vá ltözá st. A szú lö knék is félkéll 
ké szú lniú k érré áz ú j hélyzétré. 

 A 6-14 é vés gyérékéknék mé g légálá bb 
10-11 ö rá álvá srá ván szú ksé gú k. Rágász-
ködjúnk áz ésté 8 ö rái lá mpáöltá shöz, né 
éngédjú nk nékik, högy tövá bb é brén má-
rádjánák. 

 Nágyön föntös áz égé szsé gés, kiádö s rég-
géli! A gyérékék réggéli né lkú l kévésébb 
idéig túdnák köncéntrá lni, émiátt 
á  figyélmú k szé tszö rt, é s rösszábbák lész-
nék á tánúlmá nyi érédmé nyéik. 

 Né éngédjú k él ö két réggéli né lkú l áz is-
kölá bá. Kérú ljú k á mágás szé nhidrá t tár-
tálmú  é déssé gékét, pé ksú témé nyékét, vá-
lámint á sö s chipsékét é s á szé nsávás ú dí -
tö itálökát. Iktássánák bé tö bb zö ldsé gét 
é s gyú mö lcsö t áz é tkézé sú kbé. 

Mindén gyérék szá má rá á mégfélélö  áz 
lénné, há kiálákúlná égy nápirénd, ámihéz 
tártáná nk mágúnkát. Kéljénék fél mindig 
úgyán ábbán áz idö bén é s á dé lútá n is 
mindig ázönös idö béösztá ssál téljén. 
Szábjúnk hátá rt áz ú gynévézétt ké pér-
nyö s idö nék, téhá t ázt áz idö t, ámit á gyé-
rék té vé zé ssél, intérnétézé ssél, válámint 
vidéöjá té kökkál tö lt. Ezék hélyétt áz élfög-
láltsá gök hélyétt, inká bb á friss lévégö n, á 
szábádbán légyénék, spörtölá ssál tö ltsé k 
áz idö t. 

 Félkéll ké szú lnú nk árrá, högy á kö zö ssé g-
bé kérú lö  gyérékú nk áz élsö  é vbén válö -
szí nú lég tö bbszö r is bétég lész. A státiszti-
ká k ázt mútátjá k, högy égy táné vbén 
égy kisiskölá s á tlágösán 6-9 álkálömmál 
káp válámilyén félsö  lé gú ti mégbétégé-
dé st. Hásméné sré é vénté égy-ké t álkálöm-
mál szá mí thátúnk.  

 Felhívom az iskolás gyerekek szülei-
nek figyelmét, hogy orvosi igazolást a 
betegség miatti hiányzásról, kizárólag 
a tájékoztató, vagy ellenőrző füzetbe 
áll módomba kiadni! 

Jó egészséget kívánok minden gyer-
meknek és felnőttnek! 

 

Dr. Lakatos Sándor 

háziorvos 

 

  Rendelési idő: 

Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek 

8:00-12:00 

Szerda 

12:00-15:00 

http://napidoktor.hu/cikk/104.16618/Teve-ami-szivbetegseget-okoz
http://napidoktor.hu/cikk/91.12987/A-kisiskolas-is-lehet-szivbeteg-ha-nem-mozog
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H ámárösán égy é vé lész, högy békö ltö ztú nk 

á félú jí tött Vé dö nö i Szölgá lát é pú lété bé. 

100 é v útá n vé gré á télépú lé sén é lö  vá rándö sök-

nák é s kisgyérmékéknék émbérhéz mé ltö , kúltú-

rá lt kö rú lmé nyék kö zö tt tö rté nik áz éllá tá sá. Az 

é pú lét kivitélézé sé bén, élréndézé sé bén, félszé-

réltsé gé bén mindén té rén mégfélél á kör kö vé-

télmé nyé nék é s á szákmá élvá rá sá nák.  A szák-

mái vézétö k vé lémé nyé szérint á kö rnyé k lég-

szébb táná csádö já. Az é pú lét mé g má is ú jszérú  

á llápötbán ván, á szú lö k é s á kisgyérmékék is 

nágyön vigyá znák á tisztásá grá, á réndré.  

2016. évben augusztus hónapig a születések 

száma: 25 / mé g vá rhátö  7 gyérmék szú lété sé./ 

Várandósok száma: 14 

0-16 évesek száma: 501 fő 

Tanácsadás rendje:  

Várandós tanácsadás:  hétfő 8-12 –ig 

Csecsemő, kisgyermek tanácsadás:                      

szerda 8-12 ig 

Háziorvossal tartott tanácsadás, védőoltások 

beadása: szerda 12-13-ig.  

Iskolanap: péntek 8-16 ig 

Iskolanapon az iskolások szűrése, védőoltá-

sok beadása, tisztasági vizsgálatok, egészség-

nevelés történik.  

A hónap első keddjén 12 órától gyermekor-

vosi tanácsadás, minden harmadik csütörtö-

kön baba-mama klub megtartására kerül sor.  

Márádé k idö bén tö rté nik áz égyré nö vékvö  ád-

minisztrá ciö s múnká élvé gzé sé, csálá dlá tögátá s, 

é rtékézlétékén, tövá bbké pzé sékén válö  ré szvé -

tél.  

2015.jú niúsá ö tá ré szt vészék á svá jci álápéllá tá -

si mödéllprögrámbán, ámély 2017. fébrúá r 28-

á n féjézö dik bé. A prögrám kérété n bélú l mú kö -

dik á gyérmékörvösi szölgá ltátá s, bú fé vél é s 

ájá ndé kökkál tá mögátjá áz ányá- gyérmék klú-

böt. 

 2015. é vbén á prögrám ségí tsé gé vél mégtö rté nt 

18 é vés körig á gyérmékék égé szsé gi á llápötá -

nák félmé ré sé, áz é rté kélé s fölyámátbán ván.  

Az é pú létbén léhétö sé g ván égyszérré tö bb prög-

rám lébönyölí tá sá rá is.  A klúb szöbá bán á diété-

tikús mindén szérdá n 10 ö rá tö l égyé ni é s csö-

pörtös föglálközá st tárt. A gyö gytörná sz 13 ö rá -

tö l tártjá á csöpörtös gyö gytörná t mélynék lélkés 

ré sztvévö i möst á Néféléjcs Klúb tágjái. Törná 

útá n ö k is kápnák táná csökát áz égé szsé gés tá p-

lá lközá shöz, ill. kö stölhátnák égé szsé gés é lélmi-

szérékét. Jélénlég á pröjékt vézété sé vél áz ö vö-

dái é s iskölái égé szsé gnévélé si prögrám ö sszéá l-

lí tá sá n dölgözúnk.  

Mégkézdö dö tt áz ö vödái é s iskölái táné v.            

Kérem a szülőket, hogy a gyermekek szemé-

lyi higiéniájára fokozottan figyeljenek.  Az a 

szülő, aki tetvességet észlel, minél előbb je-

lezze, hogy a gócot ki tudjam szűrni. Felhí-

vom egyes szülők figyelmét, hogy a tetvesség 

megelőzhető és megszüntethető, A tetvetlení-

tés a szülő feladata és kötelessége.  Javaslom, 

hogy tartsanak otthon tetű riasztó, vagy tetű-

írtó szert, amennyiben valamelyik intéz-

ményben fejtetvességről értesülnek, a gyer-

mek kezelését a megelőzés érdekében végez-

zék el.  

A 7. ösztá lyös lá nyök 2016/2017 –és é vbén is 

ingyén kápjá k á mé hnyákrá k élléni vé dö öltá st. 

Az öltá s ném kö télézö , dé ájá nlött.  Ké rém á szú -

lö két, högy áz élö zö  é vékhéz hásönlö án áz öltá st 

á gyérmékú knék ádássá k bé! 

 

Kissné Vizkeleti Anna 

védőnő 
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T éstvé rtélépú lé si kápcsölát kiálákí tá -sá miátt má r á réndszérvá ltá s élö tt 

já rt áz ákköri ké pvisélö téstú lét á römá niái 

Kisgö rgé ny télépú lé sén. Ú jább kápcsölát-

félvé tél 2015-bén tö rté nt, ámikör is pöl-

gá rméstér ú r félvétté á kápcsölátöt A kös-

fálvá télépú lé s vézétö jé vél. A kápcsölátfél-

vé télt szémé lyés tálá lközö , májd mégá llá-

pödá s kö vétté, ámélyét 2015.öktö bér 1-

é n, á Kö mlö n mégréndézétt Idö sék nápjá n 

í rt álá  á ké t télépú lé s pölgá rméstéré. A tá-

vályi é vbén má r méghí vá st kápött télépú -

lé sú nk délégá ciö já áz A kösfálvi Nápök 

réndézvé nysörözátrá. Az idéi é vbén szin-

té n méghí vá st kápött ö nkörmá nyzátúnk 

áz A kösfálvi Nápökrá, áhövá  

2016.áúgúsztús 19-21-ig 13 fö s délégá ciö  

útázött. A fö lég kúltúrá lis prögrámökát 

mágá bá föglálö  réndézvé nyén, némzétkö -

zi télépú lé si tálá lközö  vétté kézdété t, áhöl 

10 télépú lé s ré sztvévö i kö szö nthétté k 

égymá st. 

Széptémbér útölsö  hété bén áz á kösfálvi 
délégá ciö  véndé géskédik télépú lé sú nkö n. 

 

Lengyelországi táborozás 

 2 016.jú liús 12-é n 11 tánúlö vál é s 4 fél-

nö tt kí sé rö vél indúltúnk Léngyélör-

szá gbá. A hösszú , é jszákái útázá st néhézén  

 

visélté k á gyérékék. Má snáp dé lútá n é rkéz-

tú nk még á szá llá súnkrá. A Bálti-téngér ná-

gyön kö zél völt á tá börúnkhöz, miútá n kicsö-

mágöltúnk, lé is méntú nk á pártrá é s né há ny 

bá tör fiú , mégmá rtö zött á hidég hábökbán. A 

tá börözá s álátt skánzén lá tögátá sön já rtúnk, 

mégcsödá lháttúk á Nyá r vá rösá t 

Międzyzdröjé-t. A gyérékék fú rö dhétték á 

téngérbén, vidá mpárki já té kökön já tszhátták. 

Sájnös mivél áz idö já rá s ésö s völt é s á tá böri 

kö rú lmé nyék sém kédvézték, í gy á tá börözá -

súnkát kö zö s dö nté s útá n ké t náppál mégrö -

vidí téttú k. 

Ennék élléné ré szé p é s márádándö  émlé kék 

márádták még mindánnyiúnk szá má rá. 

Szűcs Györgyi   
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Balatonszárszón táboroztunk 

 2 016. áúgúsztús 1-tö l-6-ig Bálátönszá rszö n 

á Lépké Ú dú lö bén tá böröztúnk. A hé tfö  
körádé lútá ni é rkézé skör ébé ddél vá rták á tá bör 
álkálmázöttái. Kédvés, véndé gszérétö  fögádtátá -

súk égé sz hé tén mégmárádt. A tá börhély élö nyé, 
högy sájá t médéncé vél réndélkézétt, nápi 3x-ri 

é tkézé st biztösí tötták, válámint ingyén WIFI völt 
élé rhétö  mindénki nágy ö rö mé ré.  

A szöbá k élföglálá sá útá n hámár birtökbá vétté k 

á gyérékék á médéncé t. 
Az idö já rá s kédvézö én álákúlt, í gy mindénnáp, 

vágy á Bálátön vizé bén, vágy á médéncé bén hú -
sö lhétték á gyérékék.  

Kéddén vönáttál Siö fökrá útáztúnk, áhöl á Siö  
Plá zá mözijá bán á Jé gkörszák 5 ánimá ciö s filmét 
né ztú k még. A film élö tt mégébé déltú nk, májd á 

film útá n élsé tá ltúnk á kikö tö bé.  
A hé t há trálé vö  ré szé bén á strándöt é s á médén-

cé t ré szésí tétté k élö nybé á gyérékék.                  
Né há nyán éllá tögáttúnk á Jö zséf Attilá Emlé k-

há zbá, áhöl á kö ltö  szémé lyés tá rgyáivál é s é lét-
tö rté nété vél ismérkédhéttú nk, válámint vérséit 

ölvásháttúk, hállgátháttúk még. 
Ahhöz, högy á tá bör mégválö súljön áz ö nkör-
má nyzáttö l 266.000.- Ft ö sszégú  ré szvé téli höz-

zá já rúlá st é s 30.000.- Ft kö ltö pé nzt káptúnk. A 
Kö mlö i Römá Némzétisé gi Ő nkörmá nyzáttö l 

szinté n 30.000.-Ft, á Kö mlö  Né pé Alápí tvá nytö l 
pédig 50.000.- Ft kö ltö pé nzt káptúnk. A kö ltö -

pé nzbö l sikérú lt vönáttál Siö fökrá útázni, mözi-
jégyét é s „mözi násit” (pöpcörn/cölá) vá sá rölni. 

Mindénnáp mégtúdtúk véndé gélni á gyérékékét, 
hámbúrgérrél, pizzá vál, pálácsintá vál, ú dí tö vél, 

limöná dé vál, frissí tö  itálökkál, fágylálttál, gyú -
mö lccsél. 

Ezú tön is kö szö njú k á félájá nlá sökát, pölgá rmés-
tér ú r tá mögátá sá t, Júhá sz Misi bá csinák, högy 
élvitt é s házá hözött bénnú nkét! Rémé ljú k, högy 

á gyérékék sök é lmé nnyél é s tápásztáláttál gáz-
dágödták! 

 

Mércséné Huszti Mónika és Majoros Zita 

Falunap és Búcsú 

 

K étnapos rendezvényen szórakozha-tott Kömlő lakossága augusztus kö-
zepén. 13-án került megrendezésre a Fa-
lunap, amely egyben á II. Túrós Ételek 
Fesztiválja is volt, 14-én pedig a hagyo-
mányos Kömlői Búcsú. 
A réndézvé nyék hélyszí né á Kisérdéi Spört-
pá lyá. 
A fálúnápi prögrám 9 ö rákör vétté kézdété t. 

Hélyi féllé pö k sörá szö ráköztáttá á véndé gé-

két: zúmbá s lá nyká k áz iskölá bö l, á Ka le Ro-

male hagyományőrző együttes, a Nefe-

lejcs Klub asszonykórusa, az Árpád Nosz-

talgia Zenekar, Suha András-Szamkó Ri-

chárd- Németh Roland trió. 

Folytatás a következő oldalon 
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 Kö zbén Csetneki La szlo  gasztrono mus ko s-

tolgatta és zsűrizte a finomabbnál fino-

mabb túrós ételeket. 

A verseny győztese Pádár Lajosné lett, a 

második helyezett Besenyei Jánosné, a 

harmadik pedig Kis Jánosné. Mindannyi-

an értékes konyhai kisgépeket kaptak. 

Minden résztvevőt emléklappal és kö-

ténnyel jutalmaztak. 

 

 
A lákössá g nágy ö rö mé ré ké t sztá rvéndé g 
lé pétt fö l dé li 12 ö rákör á réndézvé nyén, 
Bangó Margit, Kossuth díjas előadómű-
vész, és Kökény Attila népszerű énekes. 
Gonda László-Báder Ernő zenészpáros 
és zenekaruk kísérte a művészeket. 

Dé lútá n o ria s palacsinta t sú thétték é s éhét-
ték áz é rdéklö dö k Pokol Erno  guinness re-
korder vézétésévél. 
Szé psé gvérsénnyél fölytátö dött á prögrám, 
ámélyén tö bb, mint négyvénén- fö lég á 14 
é v álátti körösztá lybö l-mé réttétté k még 
mágúkát. Az élsö hélyézétték: Nagy Ma te  e s 
Rézműves Melánia á  „kicsik” körcsöpört-
bán é s Lakatos Dzsenifer á „nágylá nyök” 
körcsöpörtbán.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                    Lákátös Dzsénifér/ förrá s: fácéböök.cöm 

 

A náp zá rá sá ig Né méth Rölánd zéné lt. 

A véndé gék éllá tá sá rö l á Nápkö zi Könyhá, á 

Kisébbsé gi Ő nkörmá nyzát, á Fö nix Klúb é s 

á Sö lyöm Klúb göndösködött. Bú fé k, á rú-

sök, bázá rösök, sérgö sö k sörá á llt á prög-

rámrá lá tögátö k réndélkézé sé ré. 

Má snáp fölytátö dött á vá sá ri förgátág á 

Kö mlö i Bú csú n. 

 

Jö  hángúlátú , kéllémés, tártálmás prögrá-

mökkál téli hé tvé gé t tö lthététt él á fálú lá-

kössá gá é s áz idé lá tögátö  véndé gék. 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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  Nagy Jenő 

 Őszi merengő 

 

 

Lömbökön pihén á vé nú lö  nyá r, 

cséndés létt á szí nésédö  érdö . 

Gyé rú lö  fé nybén fú rdik á hátá r, 

györs á rnyát vét á vönúlö  félhö . 

 

Ő szbé börúl á bá rsönyös álköny, 

bú csú dált trillá zik sök kismádá r. 

Aprö  fé nyvárá zs villán á fá kön, 

hálövá ny mösölyá t kú ldi á nyá r. 

 

Kis fécské ink ú jrá gyú lékéznék, 

fá rásztö  lész á hösszú  vá ndörú t. 

Szélék szá rnyá n é gi ú trá kélnék, 

szú lö fö ldjú knék inténék bú csú t. 

 

Nyá rútö  kácé rködik szélí dén, 

áz ávárrúhá rá pá rá t léhél. 

Méléngétö  mösöllyál, szí nésén, 

ú jfént élá mí t, mágá höz ö lél. 

 

Kédvélém áz ö szi nápsúgárát, 

á félhö n á thátölö  fé nyékét. 

Né zém á szí nésédö  lömbökát, 

á szé llél tá ncölö  lévélékét. 

 

Csödá s möst á szí nék káválká djá, 

szí npömpá s fálévélék kéringnék. 

Mú ltbá ré védézvé, élmé lá zvá, 

tá ncölnák, s á fö ldré kérú lnék. 

 

E téri csö ndbén részkét áz á rnyé k, 

sí rdögá l á sörvádözö  lévé l. 

Bá gyádt nápsúgá r é rinti lélké t, 

kéringö zni hí vjá á pájkös szé l. 

Mégé rint áz ö szélö  szé psé gé, 

á vá llámrá ésik égy fálévé l. 

Lömbjá t sirátö  fá nák gyérméké 

émlé két é brészt, á nyá rrö l mésé l. 

 

2014. széptémbér 
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A úgúsztús 20-á n áz á llámálápí tá s, 
Szént Istvá n kirá lyúnk é s áz ú j ké-

nyé r ú nnépé nék dé lélö ttjé n széntmisé vél 
kézdö dö tt még ú nnépi réndézvé nyú nk. 
A dé lútá ni prögrám á mú vélö dé si há zbán 

fölytátö dött. Turo  Tama s polga rmester 
köszöntője és ünnépi bészédé útán, 
zéné s-vérsés mú sör kö vétkézétt áz ú n-

nép tisztélété ré.     
 Kö zrémú kö dö tt Ká llái Esztér, Ká llái 

Virginiá, Ká llái Fánni, Túrö  E vá, Dányi 
Dúsá n, Kö rö mi Férénc, Dr. v Nágy Jénö , 
Sipös Lájösné  é s á Néféléjcs Nyúgdí jás 

Klúb.  

 
Dí szú nnépsé gú nk á Kö mlö  Kö zsé g Dí sz-
pölgá rá cí m, válámint á Kö mlö  Kö zsé gé rt 

Elismérö  Őklévélék á tádá sá vál fölytátö -
dött. 
2016-ban a „Kömlő Község Díszpolgá-

ra” Posztumusz díjat Czakó Ferencné 
részére adományozta a képviselő test-
ület. A díját férjé, Czákó Férénc vétté 

á t. 

„Kömlő Önkormányzat Elismerő Díja” 
kitüntető címben részesült a                       
Nefelejcs Nyugdíjas Klub.        

„Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díj” 
kitüntető címet Tóth Sándorné kapta.

  
„Kömlő Sportjáért Elismerő Díj” ki-
tüntető címet Gál Bélának adomá-

nyozta             a képviselő testület.  

 
Gratulálunk a díjazottaknak! 
  

A dí já tádö n ré szt vétték télépú lé sú nk 
dí szpölgá rjái, Pa da r Ildiko , To th Istva n, 

Besenyei János, valamint az elhunyt 
Neufeld József családtagja is. 

 
A dí já tádö t kö vétö én Ba der Erno  e s zene-

kara gondoskodott a jó hangulatról. 
Mágyár nö tá kát é nékélt Kalina Eniko  e s a 
Hevesi József Magyar-nóta Egyesület 

tagjai. Az ünnépi műsört vácsörá kö-
vétté, mélyén áz ö nkörmá nyzát méghí -
vött véndé géi vétték ré szt.  

 

Az ú nnépi réndézvé nyt útcábá l kö vétté, 
áhöl a talpala valo t Morvai Dani hu zta, 
majd tűzijáték zárta. 
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„Kö mlö  Ő nkörmá nyzát Elismérö  Dí já” kitú ntétö  cí m-

bén ré szésú lt á Néféléjcs Nyúgdí jás Klúb  

„Kö mlö  Kö zszölgá látá é rt Elismérö  Dí j” kitú ntétö  cí mét 

Tö th Sá ndörné  káptá  
„Kö mlö  Spörtjá é rt Elismérö  Dí j” kitú ntétö  cí mét        
Gá l Bé lá nák ádömá nyöztá á ké pvisélö  téstú lét 

“A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.”  

Albert Schweitzer  

2016-bán á „Kö mlö  Kö zsé g Dí szpölgá rá” Pösztúmúsz 

dí ját  Czákö  Féréncné  ré szé ré ádömá nyöztá á ké pvisé-

lö  téstú lét. A dí ját fé rjé, Czákö  Férénc vétté á t. 
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2016. július - augusztus hónapban született kömlői lakosok: 

Búrái Aléx, án.: Búrái Júliánná; Ká llái Dá niél Bé lá, án.: Ká csör Annámá riá;                                          

Kálás Májá, án.: Kálás A gnés; Bári Ivétt Szidö niá, án.: Búrái Kátálin;                                                  

Hörvá th Aléxándrá Dálmá, án.: Hörvá th Szándrá; Rénká Támá s, án.: Illé s Anikö ;                                

Várgá Kitti, án.: Bálögh Anikö ;  Gálámbös Váléntin, án.: Férgé Niköléttá;                                            

Bári Andzsélö , án.: Szábö  Válé riá 

 

2016. július - augusztus hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

 

Mölná r Istvá n 72 é vés, Tö th Jö zséfné  70 é vés. 

 

 2016. október 3-8-ig kerül megrendezésre a XXIII. Kömlői Kulturális 

Napok rendezvénysorozat. A réndézvény idén is színés, mindén körösz-

tá ly szá má rá élé rhétö  prögrámökkál vá rjá áz é rdéklö dö két. A ré szlétés prög-

rámöt á pláká tökön, á télépú lé s fácéböök, válámint a www.ko mlo .hu öldálá n 

tálá lhátjá k még. 

 

 Az Orsza gos Ko nyvta ri Napok  2016.okto ber 3-9. idén 11. álkálömmál 

igyékszik rá irá nyí táni á lákössá g figyélmé t á kö nyvtá rákrá. Az idei e v szlo-

genje: Nagy Könyvtári Beavatás! A könyvtárba mentem, gyere utánam! 

A kö mlö i Kö nyvtá r, Införmá ciö s é s Kö zö ssé gi Hély  is csátláközik á prögrám-

sörözáthöz.  A kö nyvtá ri prögrámök kö zö tt áz idé n szérépél, kiá llí tá s, mésé-

möndö  vérsény , í rö -ölvásö  tálá lközö  é s má s kréátí v föglálközá s. A ré szlétés 

prögrámöt á pláká tökön é s á kö nyvtá r fácéböök öldálá n tálá lhátjá k még. 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2016. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Pölgá rméstéri hivátál: 06-36/481-021   

é-máil: titkárság.kúmléú@intéllimáil.hú  

Őrvösi réndélö : 06-36/481-031  

Fögörvösi réndélö : 06-36/481-028  

Iskölá: 06-36/481-032 

Ő vödá: 06-36/481-060  

Gyö gyszértá r: 06-36/481 033 

Kö rzéti mégbí zött:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám(ingyenesen hívható) 
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