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Engedje k meg, hogy az e v eleje n 

ta je koztassam Ö no ket az Ö nkor-

ma nyzat 2016. e vre tervezett beru-

ha za sairo l.  

Imma r bizonya ra la thato , hogy az 

e v eleje n elkezdo dtek azon utak, 

utca k felu jí ta si munka latai, ami 

me g a telepu le s fo ldes, illetve ma-

kada mmal ella tott u tjai voltak: Pe-

to fi u t, Kinizsi u t, Be ke u t, Bocskai 

u t, Zrí nyi u t illetve a Dobo  u t. To-

va bbiakban az Ö nkorma nyzat szin-

te n a tavalyi e vhez hasonlo an a 

START közmunkaprogramban 

to bb program elemre is pa lya zott, 

melyben va rhato an e ho nap ve ge n 

do nte s szu letik. Abban megfogal-

mazott tervek alapja n, a mezo gaz-

dasa gi teru let bo vu l a konyhaker-

te szet, amely a helyi konyha ra sza l-

lí tja majd a zo ldse gfe le ket, mint az 

elo zo  e vben. Szeretne nk bo ví teni 

még 2 db fólia sátorral a jelenleg 

ma r mu ko do  egy fo liasa tort, ami 

friss zo ldse gfe le ket, illetve a pala n-

ta knak ad helyet. Ú j ja rda kat ke szí -

tünk, valamint az Önkormányzat 

tulajdona ba le vo  szolga lati laka sok 

felu jí ta sa is tervben van, amelybo l 

ma r az egyik, a volt Ve do no i Szol-

ga lat e pu lete felu jí ta s alatt van. A 

volt Ve do no i Szolga lat e pu lete ben 

va rhato an Tanoda fog mu ko dni, 

amelyre az Ö nkorma nyzat ko zo sen 

az iskola val pa lya zatot nyu jtott be, 

2 db tanoda le trehoza sa ra. Elo ze-

tes informa cio k birtoka ban o ro m-

mel ta je koztatom a lakossa got, 

hogy va rhato an az ide n megu jul az 

óvodánk, amely teljes felújítás-

sal e s bo ví te ssel fog kiege szu lni. Az 

u jsa g egyik melle klete t tartalmazza 

az Ö nkorma nyzat eseme nynapta r-

ra. A programok az elo zo  e vhez 

hasonlo  szí nvonalon keru lnek 

megrendeze sre. Az elo zo  e vben a 

nyugdí jasok re sze re nyu jtott ta mo-

gata s az idei e v ko ltse gvete se t ke -

pezi. A ko zmunkaprogramban va r-

hato an ma rcius 1-to l a START 

munkaprogramon belül 105 fő 

munkavállaló tud részt venni a 

foglalkoztata sban, ami 2016. ma r-

cius 1 - 2017. február 28. idősza-

kig tart. Ezt ko veto en 74 fo  munka-

va llalo  2016. ju nius 28-ig ku lo nbo -

zo  ke pze sekben vesz re szt. Ha min-

den jo l alakul, akkor a hagyoma -

nyos foglalkoztata s keretein belu l 

50-60 fo  foglalkoztata sa t tudjuk 

segí teni, ami azt, jelenti, hogy az 

elmu lt e vekhez viszonyí tva Ko mlo  

ko zse gben nem igaza n fordult elo , 

hogy a sege lyezettek le tsza ma mi-

nimális legyen. További terv-

ke nt szerepel a temeto ben u jabb 

ja rda szakasz mege pí te se.  

Mint ma r Ö no k is tapasztalta k 
Ko mlo  teru lete ro l hamarosan min-

den romos e pu let eltakarí ta sra ke-
ru l. A me g ha tra le vo  egy-ke t ro-
mos e pu let ma rcius ve ge re keru l 
eltakarí ta sra. Emellett ko zmunka -
sainkkal a te li ido szakban az elha-
gyatott kertek, romos e pu letek 
kert re szei, valamint a Ko mlo re 
bevezeto  u tszakaszainak, gazos, 
gyomos re szei kitakarí ta sra keru l-
tek. A kitakarí ta st ko veto en, a mu -
velheto  fo ldek egy re sze energia 
náddal és cirokkal kerülnek be-
u ltete sre. Az energia na d betakarí -
ta sa uta n a lakossa g tu zelo  anyag 
szükségleteit segítenénk, mind-
amellett, hogy az ide n is tervezve 
van a szocia lis tu zifa biztosí ta sa. 

 

Tisztelettel: 

Turó Tamás 
polgármester 
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Minek találták ki 

az iskolát?  

 

N ehe z ke rde s, de me g ne-

hezebb megva laszolni. 

Leggyakoribb va lasz, hogy 

legyen hol tanulni. 

Valamikor u gy tudtam, tud-

tuk, hogy a nevelo k, ismerteb-

ben a pedago gusok, a szu lo k-

kel egyu tt pro ba lja k felke szí -

teni a gyermekeket jo vo ju kre, 

a nagybetu s É LÉTRÉ. Hama-

rosan ra jo ttem, hogy Ko mlo n 

ez nem í gy van. Az angyalnak 

szu letett, 14 e ves kora ig is 

a rtatlan cso ppse g – nagysa g, 

otthonro l azzal a – szinte na-

ponta ala ta masztott – 

„tuda ssal” e rkezik a csatate r 

iskola ba, hogy ha o  nem ve-

rekszi ki az igaza t (valo sat 

vagy ve ltet) aka r a jo isten el-

lene ben is, akkor a tana rokra 

ra hozza az anyuka t meg min-

denkit, aki ezt helyette vagy 

legala bb az o  megsegí te se re 

megteszi.  

Iskola ba e rkeze semkor nagy 

meglepete ssel tapasztaltam a 

szu lo k, ku lo no sen az anyu-

ka k, harcias kia lla sa t gyerme-

keik ve delme ben. Ez anna l is 

ko nnyebben ment, mert 

nagyre szu k u j „munkahelye” 

a ko zhasznu sa g bizonyí ta sa ra 

ko ru lhata rolt iskola – napko zi 

elo tti utcare sz, egyeseknek 

meg a konyha. 

Kedves Szu lo k! Sokan maguk 

ko zu l is e pp oly neveletlenek 

voltak, mint mostani iskola s 

uto daik. A gyermeknevele sro l 

keveset, a tana rok megtapo-

sa sa ro l anna l to bbet hallot-

tak. Elgondolkodtak-e azon, 

hogy ha valami ve gzetes to r-

te nik Ö no kkel, akkor ki lesz 

az, aki igazi tigriske nt ve di 

meg gyermeku ket? Mert 

Ö no k azt hiszik, hogy ha egy 

ege sz csapat zu dul ra  valaki-

re, akkor a gyermeku knek 

igaza lesz, maguk meg meg-

mutatta k neki... 

 A gyermeknevele s a ltala ban 

ha rom helyen to rte nik: elo -

szo r otthon, azuta n a tanin-

te zme nyekben e s ve gu l a ta r-

sadalomban. Az elso  ketto  

a gyazza meg az alapot az 

utolso ba valo  beilleszkede s 

zo kkeno mentesse ge e rdeke -

ben.  

A helyi iskola tana ri kara gi-

ga szi harcot ví v a gyermekek 

otthoni „alapszo kincse nek” 

kijaví ta sa val, az „Anya za s” e s 

ma s nem illo  kifejeze sek visz-

szaszorí ta sa val, valamint az 

a ltala ban analfabetizmus fo -

lo tti szo kincs megteremte se -

vel. Ebben kora ntsem olyan 

partnerek a gyermekek e s a 

szu lo k, mint az ordí toza sban, 

egyma s rendreutasí ta sa ban, a 

la nyok sze p frizura ik megte -

pe se ben.  

A gyermekek nagy re sze nek 

fogalma sincs arro l, hogy mi a 

sze p, vagy csu nya, mit szabad 

e s mit nem, mi illik, vagy nem. 

Uto bbi szo t nem is nagyon 

ismerik. Hogy mit tettek a 

szu lo k ezen fogalmak megis-

mere se e rt, azt tudjuk?! Ke r-

de sem: mit akarnak az iskola -

to l, a pedago gusokto l? Ölyan 

negyed – fe lembereket, akik 

csoda val hata ros mo don kap-

nak 8 oszta lyos bizonyí tva nyt 

e s majd a ko vetkezo  sza ze ves 

ko zmunkaprogramban bizo-

nyí tja k, hogy me g utcasepre s-

re sem valo k, vagy pedig tu-

da ssal – erko lccsel felszerelt 

gyerekeket, akik majd egy jo  

szakma ban tudnak elhelyez-

kedni e s csala djuknak zo kke-

no mentes e letet biztosí tani. 

A va laszta s az Ö no ke . Viszont 
a fa radt, lehangolt, du he t 

visszafogo  tana r nem tud a l-

lando an mosolyogva ne zni 

sem gyerekre, sem szu lo re! 

  
 

Pap Katalin 
tanár 
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N ovemberben Futsal csapatunk megnyerte a megyei elo do nto t, í gy tova bbjutottak Gyo n-

gyo sre a megye do nto re. A do nto n bronze rmes lett csapatunk.  

Gratula lunk nekik e s Kolla nyi Gyo rgy testnevelo  tana rnak!  

 

 

 

 

A  2015-o s e vet a Faluka-

ra csonya n mu sorral 

za rtuk, melynek a Mu velo de si 

Ha z adott otthont.  A ko zo s 

mu sor uta n egyu tt mentu nk 

a t a templomba, ahol egy cso-

da latos kara csonyi koncert-

nek lehettu nk re szesei, majd a 

Szeretetvende gse ggel za rult 

az u nnepi mu sor. A o nfeledt 

u nneple s uta n janua r 4-e n 

kezdo do tt az iskola.  A fe le vi 

za ra s elo tt tanulo ink to bbse ge 

igyekezett alaposan felke szu l-

ni a felme ro  dolgozatokra. Az 

elso  fe le v janua r 22-e n e rt ve -

get. Ku lo n dicse ret illeti a ki-

tu no  fe le vi bizonyí tva nyt 

szerzett tanulo inkat, kik meg-

e rdemlik, hogy ne v szerint 

felsoroljuk o ket:  

Also  tagozat: 

Csonka Dzessszika 1.a 

Ille s Ma rton 1.a 

Balogh Dzsesszika 1.b 

Lakatos Alexandra 1.b 

Re zmu ves Attila 1.b 

Turo  Molli 1.b 

Turo  Tifani 2..o 

Ga l Norbert  2.o 

Ka llai Virginia 2.o 

Varga Aniko  2.o 

Lo le  Vikto ria 3.a 

Sza va Mirella 3.a 

Bari Krisztia n 4.a 

Nagy Nikolett 4.a 

Re zmu ves Marica 4.b 

Ille s Tama s Da vid 4.b 

 

Felso  tagozat: 

Farkas Teofil 8.b 

 

Kitu no k mellett gratula lunk a 

36 jeles tanulo nak is, hiszen 

jo  ese llyel pa lya znak e v ve ge n 

a Ga rdonyi – dí jra e s az azzal 

ja ro  pe nzjutalomra!  

A llo k:    Kolompa r Zolta n,Danyi Dusa n-3go l,Ne meth Szabolcs-3go l,Kolompa r Lajos,                 

Nagy Ma rio -1go l,Ka llai Rena to -2go l,Tu ro  Bence-1go l,Simon Zsolt,Ba der Antal 

 Elso  sor: Kolla nyi Gyo rgy-Testnevelo  tana r,Tu ro  Bala zs GÖ LARA NY: 10/1 
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F ebrua r 13-a n 13 tanulo  vehetett re szt jutalom-kiránduláson a Parlamentben.  

Az eso s ido  miatt a va rosne ze s helyett a Tropicariumba la togattunk, ahol a tengeri akva -

rium nyu go zte le a csapatunk tagjait. Uta na a Parlamentben folytato dott a program, ahol e lo -

ben e s ko zelro l la thattuk az orsza g ha za t, amit eddig csak a te ve bo l la thattunk. Itt megte-

kinthettu k a korona za si e kszereket, amelyet katona k o riztek. Megcsoda lhattuk az e pu let 

aranyozott, dí szes oszlopait, a szobrokat, az u le stermet. 

Az ebe det a West end City Centerben fogyasztottuk el, ahol ebe d uta n a Deadpool cí mu  4D-s 

filmet tekinthettu k meg Ryan Reynolds-szal a fo szerepben. A to bb mint ke t o ra s film alatt 

elfogyaszthattunk egy-egy nagy adag popcornt e s ko la t is.  

Este me g bete rtu nk a Mc’ Donalds-ba is, hogy hazafele  vezeto  u ton sem e hezzu nk meg.  

Csoda latos nap volt, e lme nyekkel tele e rkeztu nk meg Ko mlo re 20 o ra ko ru l.  

 

Köszönjük Polgármester Úrnak és a szervezőknek! 
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A  7. a oszta ly Vitko czi Ga borne  oszta lyfo no k vezete se vel bekapcsolo dott az orsza gosan meghirdetett „Boldogsa g-programba”. A sok e rdekes feladat, besze lgete s mellett e prog-

ram kerete ben Turo  Petra 7. a oszta lyos tanulo  re szt vett a „Jobb veled a vila g” cí mu   cí mu  

rajzpa lya zaton, ahol a felso  tagozatosok ko zo tt a 3. helyeze st e rte el. Nagyon sze p dí szokle-

velet e s 5000 Ft e rte ku  ko nyvutalva nyt kapott. 

 Gratulálunk a sikeréhez! 

 Jobb veled a világ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke szí tette: Turo  Petra 7.a oszta lyos tanulo  

 

F ebrua r a farsangi ke szu lo de s jegye ben zajlik. Az iskolai farsangi karneva l megrendeze se -

re 2016. ma rcius 3-a n, csu to rto ko n 14 o rai kezdettel keru l sor, ahova  szeretettel va runk 

minden e rdeklo do t! 

 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 
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A  te l beko szo nte vel u jabb e lme nyek va r-

tak o voda sainkra. Sajnos Holle Anyo  

nem ra zta fel pa rna it í gy a Te lapo  sem tudott 

sza non e rkezni o voda nkba, de, hogy minden-

kit megnyugtassak vara zs re nszarvasai segí t-

se ge vel idee rt a mi o voda nkba is. Mind a ha -

rom csoport kedves kis mu sorral ko szo nto t-

te a messziről érkezett Télapót. Mivel, a 

mi o voda nkba csakis jo  gyerekek ja rnak, 

eze rt mindenki teleto mo tt csomagot kapott 

jutalmul. Azok a gyerekek, akik ma r tavaly is 

tala lkoztak, ma r vida man va rta k a Te lapo t 

besza molo t tartva arro l, 

hogy mi is to rte nt az e v 

sora n. A kicsik, akik 

most tala lkoztak elo szo r 

a „Nagyszaka llu val” kis-

se  megszeppenve e s sí r-

doga lva va rta k a nagy 

tala lkoza st. Azonban el-

mondhatom, mindenki 

megnyugtata sa ra, hogy 

minden kisgyermek bol-

dog mosollyal szorí totta maga hoz a kapott 

mikula s csomagot. Amit ezu ton is szeret-

ne nk, megko szo ni Ko mlo  Ko zse g Ö nkor-

ma nyzata nak, hiszen ez e vben is az o nkor-

ma nyzat biztosí totta a gyermekek sza ma ra a 

csomagot. 

Alig bu csu ztunk el a kedves o reg Te lapo to l, 

ma ris az e v legszebb u nnepe re a Szeretet U n-

nepe re kezdtu nk ke szu lo dni a gyermekekkel. 

Az u nnepre valo  ra hangolo da s to lto tte ki 

napjainkat. Apro  aja nde kokat ke szí tettek 

egyma snak, ta rsaiknak. Ú nnepi dí szbe o lto z-

tették csoportjukat. Madár karácsonyfát 

a llí tottak a kis madarak sza ma ra, melyre pat-

togatott kukorica fu ze rek e s mada relese gbo l 

ke szu lt dí szek keru ltek. Ödafigyelve a ko r-

nyezetu kre, arra, hogy kik szorulnak segí t-

se gre te len. A csoportok kara csonyi mu sorral 

kedveskedtek egyma snak, melybe minden 

szeretetu k megnyilva nult. A ko zo s u nnepek a 

szeretetteljes le gko r ero sí ti a ko zo sse ghez 

valo  tartoza sukat, fejleszti szocia lis e rze -

kenyse gu ket. Az o voda kara csonyfa ja alatt ez 

e vben is sok-  sok aja nde k va rta a gyermeke-

ket. Sikeru lt nagyon sze p e s ige nyes ja te ko-

kat va sa rolnunk a ha rom csoport sza ma ra. 

Ezekkel a ja te kokkal po tolhatja k az elhaszna -

lo dott e s to nkrement ja -

te kokat. Nagy o ro mmel 

vette k birtokba az u j ja -

te kokat.  

Kara csony alkalma bo l 

ella togatott hozza nk a 

Galagonya Ba bszí nha z, 

akik szí nvonalas ba b 

elo ada s kerete ben me-

se lte k el a Suszter mano i 

cí mu  mese t, amit min-

den kisgyermek nagy o ro mmel fogadott.  

Az u je v u j kihí va sokat tartogat o voda nknak. 

Sztankovics E va kolle gano  janua r 26-a n esett 

a t a Pedago gus II. mino sí te si elja ra son, mí g 

Lakatos Istva nne  kolle gano  pedig a prilis 01-

e n fog a Pedago gus II. mino sí te si elja ra son 

re szt venni. 

Ko zelgo  program o voda nkban a farsang 

melyre februa r utolso  hete ben 26-a n keru l 

sor. Nagy izgalommal va rjuk az o tletes jelme-

zeket e s nagyon reme lju k, hogy a va llalkozo  

kedvu  szu lo k is csatlakoznak a jelmezes so-

kasa ghoz. 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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A z elmúlt időszakot figyelembe véve a 

telepu le sen fokozatosan cso kken a felso  

le gu ti betegse gben szenvedo k sza ma, mivel 

tu lnyomo re szt ma r a testek a betegse gen.  A 

betegse g fo leg a gyermekeket e rinti, mivel o k 

azok, akik kevesebb olta st kaptak, kora bban 

nem tala lkoztak me g a ví russal, í gy a szerve-

zetu k keve sbe  ellena llo . A felno ttek szerveze-

te ma r ve dettebb, kevesebb a megbetegede s 

is.  

A ko zo sse gekben, o voda, iskola, valamint a 

sokgyermekes, tu lzsu folt csala dokban na-

gyobb a betegse g kialakula sa nak leheto se ge. 

A betegse g fo  szezonja a te li, kora tavaszi ido -

szak. Ilyenkor az ido ja ra s kedvez a ko rokozo k 

szaporoda sa nak. Ebben az ido szakban leheto -

leg fogyasszunk vitaminban gazdag gyu -

mo lcsfe le ket, citrusfe le ket, keru lju k a za rt, 

zsu folt tereket. Fontos, hogy a hu vo s ido  elle-

ne re is rendszeresen legyu nk a szabad leve-

go n. Felso  le gu ti megbetegede s esete n ugyan-

csak fontos a megfelelo  folyade kbevitel is. A 

betegek mindig to bb folyade kot ige nyelnek. 

Ba rmit ihatnak, ami jo l esik, tea t, a sva nyvizet, 

gyu mo lcsleveket, levesfe le ket. A gyo gyula s 

elo segí theto  vitaminke szí tme nyek, fo ke nt C-

vitamin szede se vel. Fontos a laka s szello zte-

te se is a hideg ido  ellene re is e s ku lo n figyel-

met ige nyel a szeme lyi higie nia. Az enyhe 

megbetegede sek esete n a tu netek a ltala ban 

ne ha ny nap alatt javulnak. 

 Hangsu lyozni kell, hogy mivel a felso  le gu ti 

betegse gek 60-70 sza zale ka e rt ví rusok a fele-

lo sek, eze rt felesleges, so t ka ros antibiotikum

-kezele st alkalmazni. Antibiotikummal a bak-

te riumok pusztí thato k el, í gy haszna latuk a 

bakteria lis felu lferto zo de s kezele se ben jo n 

csak sza mí ta sba.  

Jo  ege szse get kí va nok! 

Dr. Lakatos Sándor 

háziorvos 

A Kömlői Roma Nemzetiségi Önkormány-

zat 2016. évre tervezett programja 

 

A z idei esztendo t a gyermekek e ve nek 

szeretne nk nyilva ní tani, eze rt minden 

leheto se get megragadunk, ami az o  javukat 

szolga lja. 

Terveink ko zo tt szerepel isme t megszervezni 

a Gyermeknapot, melyre 80.000.-Ft-ot ku lo ní -

tettu nk el. A jo l tanulo  dia koknak szinte n     

80.000.- Ft o ssze rte ku  jutalom lesz sze tosztva 

e s tova bbi 60.000.-Ft a ta boroza s ko ltse gei-

nek cso kkente se re. 

Az idei e vben ballago  dia kokat olyan feledhe-

tetlen e lme nnyel szeretne nk meglepni, ami 

tala n meghata rozo  lesz e letu k sora n. Ege sz 

napos kira ndula st szervezu nk egy ko zeli          

e lme nyparkba. 

 Bekapcsolo dunk a ko zse g kultura lis prog-

ramja ba, u gy, mint a Falunap, Kultura lis Na-

pok, Roma-nap stb. A pa lya zati kií ra sokat to-

va bbra is figyelju k, e s ha leheto se gu nk ado dik 

a lakossa g ige nyeit figyelembe ve ve, pa lya zni 

fogunk. 

 

Farkasné Danyi Tünde 

RNÖ elnöke 
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A z Alapella ta s-fejleszte si Modellprogram 

kerete n belu l,  2014. okto bere to l mu ko -

dik a telepu le sen az anya-gyermek klub. Kez-

detben a re gi ege szse gha zban, majd a Polga r-

mester U r engede lye vel a  Mu velo de si Ha z 

tana cskozo  terme ben zajlottak a foglalkoza -

sok. Az u j ege szse gha zban 2015 novembere -

to l, az anya-gyermek klub mellett a Modell-

programban ele rheto  to bbletszolga ltata sok is 

mu ko dnek - ige ny szerint. 2016. janua rto l ha-

vonta egy alkalommal a  dietetikus vezete se -

vel a va rando sok kaphatnak az ege szse ges 
ta pla lkoza ssal kapcsolatban tana csokat, illet-

ve a dietetikus szinte n az ege szse gha zban el-

e rheto  szerda nke nt, aki tana csada ssal segí ti a 

fogyo ku ra zo kat, a kro nikus betegse gekben 

(e telallergia k, vesebetegse gek, ko szve ny, stb) 

szenvedo ket. Csoportos gyo gytorna gerinc-

torna (11.30-to l), nagyi torna, nyak-va ll í zu le-

ti torna, ke ztorna szinte n a felu jí tott ve do no i 

tana csado ban ele rheto  szinte n ige ny esete n. 

Az anya gyermek klubban a ve do no  vezete se -

vel az ege szse ges e letmo ddal kapcsolatos te -

mako ro ket (betegse gek megelo ze se, la zcsilla-

pí ta s, szeme lyi -ko rnyezeti higie nia, csecsemo  

gondoza sa, csala dta mogata si ella ta sok) dol-

gozza k fel a re sztvevo k, ezt ko veti egy ko tet-

len besze lgete s, ahol mindenki felteheti az o t 

e rdeklo  ke rde seket. A gyermekek pedig ez 

ido  alatt a tana csado ban le vo  ja te kokkal ja tsz-

hatnak, szerencse re a ja te kok e s a ko ny-

vek  sza ma megsokszorozo dott, í gy minden 

koroszta ly  megtala lja a sza ma ra megfelelo t. 

Februa r ho napban a Fu zesabonyi Ja ra si Hiva-

tal Ne pege szse gu gyi Öszta lya nak ege szse gfej-

leszto je  tartott e rdekes elo ada st a szenve-

de lybetegse gekkel kapcsolatban. 

A projekt munkata rsaival e s a Ne pege szse g-

u gyi Öszta ly  ege szse gfejleszto je nek bevona -

sa val rendeztu k meg az o vodai ege szse gna-

pot, melynek a te ma ja az ege szse ges ta pla lko-

za s, a helyes fogmosa s e s a megfelelo  ke zmo-

sa s jelento se ge volt. Heti rendszeresse ggel  a 

gyo gytorna sz tart a nagy csoportos, e s ko ze p-

so  csoportos gyermekek sza ma ra tarta sjaví to  

e s lu dtalp megelo zo  torna t, de leheto se g van 

proble ma esete n  egye ni gyo gytorna ige nybe-

ve tele re is. 

Reme lju k, hogy a falu lakossa ga mine l sze le-

sebb ko rben kihaszna lja a Projekt munkata r-

sai a ltal nyu jtott az ege szse gmego rze st, be-

tegse gmegelo ze st   nyu jto  leheto se geket. 

Az e rdeklo do k a foglalkoza sokro l a ve do no i 

tana csado ban e s az orvosi rendelo ben kihe-

lyezett plaka tokro l ta je kozo dhatnak, illetve a 

ta pla lkoza si tana csada s, gyo gytorna ira nti 

ige nyt jelezhetik a ve do no nek, a rendelo ben 

dolgozo  asszisztenseknek vagy a megadott 

telefonsza mon. (06/36-481-351) 

 

Kissné Vízkeleti Anna 

védőnő     
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A  zord ido ja ra s ellene re sem maradt el a 

me lto  megemle keze s az 1943. janua r 12-

én a 2. magyar hadsereg soraiban elhunyt 

magyar katona k emle ke re. A szovjetta mada s 

ko vetkezte ben su lyos vesztese get szenvedett 

a magyar hadsereg. A sokszoros tu lero vel 

szemben hia nyos felszerele ssel harcolo  ma-

gyar sereg az o sszecsapa sokban, az iszonya-
tosan hideg – 30 C°-os orosz te lben, illetve a 

verese get ko veto  hadifogsa gban o sszesen ko -

ru lbelu l 120 ezer magyar katona ja t vesztette 

el. Ra juk emle keztu nk ma. Az emle ku kre tar-

tott katolikus szentmise uta n az Émle ktu z 

mellett mondott u nnepi besze det Turo  Tama s 

polga rmester u r, majd a Nefelejcs Ne pdalko r, 

Sipos Lajosne , Turo  E va, Dr. v. Nagy Jeno  e s 

Me rcse Ma te  mu sora val emle keztu nk az el-

esett katona kra.  

 

 

2 016. janua r 17-e n, vasa rnap de luta n a 

ma traha zi edzo ko zpontban tartotta a Bo-

zsik egyesu leti programban re sztvevo  37 

egyesu let edzo i sza ma ra szoka sos e vindí to  

megbesze le se t. A megbesze le s za ra sake nt az 

elmu lt ido szakban kiva lo an teljesí to  szakem-

berek megjutalmaza sa to rte nt csoporton-
ke nt.  

A fu zesabonyi ko rzet dí jazottja:  

Besenyei Ja nos testnevelo  tana r, edzo , aki ki-

emelkedo en ira nyí tja ko mlo i labdaru go kat. 

Ezu ton szeretne k a Ko mlo i Sport Club elno k-

se g neve ben gratula lni Besenyei Ja nos tana r 
úrnak. 

 

Tova bbi eredme nyes munka t kí va nunk neki! 

  

*** 
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H imnuszunk születése napját, január 

22-e t, legu jabb kori to rte nelmu nk avat-

ta a Magyar Kultu ra Napja va . Ko lcsey Ferenc 

1823. janua r 22-e n tiszta zta le a „Hymnus, a' 

Magyar ne p zivataros sza zadaibo l” cí mu  ko l-

teme nye t, amely Erkel Ferenc zene je vel Ma-

gyarorsza g nemzeti himnusza lett. A Himnusz 

elke szu lte nek napja t, 1989 o ta a magyar kul-

tu ra napjake nt u nnepelju k. Ez az a nap, ami-

kor fo hajta ssal emle kezhetu nk meg legfonto-

sabb ko zo s kincsu nkro l, amely megku lo nbo z-

tet bennu nket ma s ne pekto l.  

A Magyar Kultu ra Napja n a ko nyvta rba va r-

tuk az e rdeklo do ket, ahol operett e s magyar 

no ta dallamok csendu ltek fel Oszvald Marika 

művésznő, valamint Pohly Boglárka és Je-

nei Gábor operett énekesek előadásában.  
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A képviselő testületi ülések időpontja minden 

hónap utolsó szerdai napja 

 

Helye: Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal Kömlői 

Kirendeltségének Tanácskozó Terme. 

 

Képviselő testületi ülés: 2016.  január 27. 

 

Napirend: 

 

1./E tkeze si te rí te si dí jak felu lvizsga lata, u j te rí te si dí jak 

mega llapí ta sa. 

 

Elo ke szí to : inte zme nyvezeto k  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

2./Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata e s inte zme nyei 2016. e vi 

ko ltse gvete si  

 tervezete nek ismertete se. 

  

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

3./ Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

Képviselő Testület ülés időpontja: 2016.  február  24. 

 

Napirend: 

 

1./2016. e vi ko ltse gvete si rendelet-tervezet elfogada sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

2./ Az Ö nkorma nyzat szocia lis feladatainak felu lvizsga lata, 

a ttekinte se, a feladatok meghata roza sa 2016. e vre. 

 

3./ Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala sa. 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

  Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. március 30. 

 

Napirend: 

 

1./ Gyermekjo le ti e s Csala dsegí to  Szolga lat teve kenyse ge ro l 

ta je koztato . 

 

        Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

       Elo terjeszto : szolga lat - vezeto  

 

2./ Örvosi u gyelet (kiste rse gi ta rsula s) teve kenyse ge ro l ta je -

koztato . 

 

  Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

  Elo terjeszto : u gyelet - vezeto  

 

3./Ö nkorma nyzat gazdasa gi programja nak elfogada sa. 

  Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

  Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

4./Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek, megta rgyala sa. 

 

  Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

  Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

Képviselő Testület ülésének időpontja: 2016.  április 27. 

 

Napirend: 

 

1./A 2015. e vi ko ltse gvete si me rlegbesza molo  megvitata sa 

 Rendelet-tervezet elfogada sa. 

 

  Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

  Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

2./Ta je koztato  a ko zse g ege szse gu gyi - ha ziorvosi, ve do no i 

munka ro l. 

 

  Elo ke szí to :    Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto :  Dr. Lakatos Sa ndor ha ziorvos 

  

       Kissne  Ví zkeleti Anna ve do no  

   

3./Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala sa. 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 
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Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. május 25. 

 

Napirend: 

 

1./Ta je koztato  a falugazda sz teve kenyse ge ro l. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : Szala rdy La szlo   falugazda sz 

 

2./ Ko rzeti megbí zott ta je koztato ja a telepu le s ko zrend- 

ko zbiztonsa ga nak helyzete ro l. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : ko rzeti megbí zott 

 

3./A Gyo ngyo s-Ma tra Takare kszo vetkezet Ko mlo i Kiren-

deltse ge nek ta je koztato ja a ve gzett teve kenyse ge ro l. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto :  Sza szi Ka rolyne  kirendeltse g-vezeto  

 

4./ Ta je koztato  az o nkorma nyzat ko zhasznu  foglalkoztata -

sa ro l. 

       Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

       Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

5./Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala sa. 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. június 29. 

 

Napirend: 

 

1./Az o voda oktato -nevelo  munka ja ro l ta je koztato . 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto :  Majoros Zita mb. o vodavezeto  

 

2./ Ko mlo i Roma Nemzetise gi Ö nkorma nyzat ta je koztato ja. 

       

       Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

       Elo terjeszto : Farkasne  Danyi Tu nde KRNÖ . elno k 

 

 

3./Egye b u gyek, bejelente sek, indí tva nyok megta rgyala sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. augusztus 31. 

 

Napirend: 

 

1./2016-2017. e vi tane v ta je koztato . 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto :  Majoros Zita mb. o vodavezeto  

                                   Bata Ro bertne  iskola igazgato  

 

3./Egye b u gyek, bejelente sek, indí tva nyok megta rgyala sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g – vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. szeptember 

28. 

 

Napirend:  

 

1./Ö nkorma nyzati szocia lis feladatainak a ttekinte se, a szo-

cia lis bizottsa g teve kenyse ge ro l ta je koztato . 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : Ko ro mi Be la ne  szoc. biz. eln. 

 

 

2./ Ta je koztato  az o nkorma nyzat ko zhasznu  foglalkoztata -

sa ro l. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto   

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

3./Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 
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Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. október 26. 

 

Napirend: 

 

1./ Ko mlo  Ne pe Alapí tva ny mu ko de se ro l ta je koztato .        

 

  Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

      Elo terjeszto : Pap Katalin elno k 

   

2./ Sportteve kenyse gro l, Sport Club munka ja ro l ta je koz-

tato .  

  

Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

Elo terjeszto : Antal Pe ter labdaru go  szakoszta ly 

vez. 

 

3./  Ko mlo i Polga ro r Egyesu let munka ja ro l ta je koztato . 

      

Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

  Elo terjeszto : Antal Pe ter elno k 

 

4./  Egye b u gyek, bejelente sek, indí tva nyok. 

 

       Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

       Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. november 30. 

 

Napirend: 

 

1./  Ta je koztato  a 2015. e vi ado kivete s e s teljesí te s alaku-

la sa ro l. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

2./ Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala -

sa. 

  

Elo ke szí to :  Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő Testületi ülés időpontja: 2016. december 21.  

 

Napirend: 

 

1./ A Ke pviselo  Testu let 2017. e vi munkaterve nek meg-

ta rgyala sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

2./ Egye b u gyek, indí tva nyok, bejelente sek megta rgyala -

sa. 

 

 Elo ke szí to : Spisa k Gyo rgy kirendeltse g - vezeto  

 Elo terjeszto : Turo  Tama s polga rmester 

 

 

 

 

 

 

Fórum: Közmeghallgatás 2016. február 8. 17:00 

  Helye: Községháza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő Testületi ülések tervezett kezdési 

ideje:  

9.00 óra 
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2015. decemberében született kömlői lakosok: 

Suha Ketrin, an.: Lo le  Krisztina., Bari Attila, an., Be csi Anaszta zia., Sze csi Dzsesszika e s Sze csi 

Melissza, an., Sze csi Nikolett 

2016. január hónapban született kömlői lakosok: 

Szamko  Nikolasz, an., Molna r Dorina., Ne meth Bence, an., Bito  Georgina., Farkas Alisa Veronica, 

an., Turo  Andrea 

2016. január és február hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Burai Mo ricne   63 e ves, Ga l Jo zsef  66 e ves, Sipos Ga bor 54 e ves, Vas Lajosne  90 e ves,  

Czako  Ferenczne  66 e ves  

 

- Megalakult a az idei e v Maja lisa t szer-

vezo  bizottsa g.  Program kí na latban e s 

felle po kben az ide n sem lesz hia ny.       

A re szletes programokro l hamarosan 

olvashatnak az o nkorma nyzat facebook 

oldala n, valamint a www.ko mlo .hu  ol-

dalon e s az a prilisban megjeleno  Ko m-

lo  Ne pe kiadva nyban. 

- 2016. ma rcius 4-e n 20:00 o ra to l a 

Mu velo de si Ha zban szeretettel va rnak 

minden e rdeklo do t a No napi Ba lba.      

A zene t szolga ltatja: Morvai Dani, a ba lt 

szervezi Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyza-

ta. 

“Nem dobog már a szív, mely jóság tükre volt,  

Ajka sem szól többé, mert lezárt, holt,  

Megállott a kéz, mely csak adott, soha semmit nem kért,  

és el nem fogadott”  

(Kosztolányi Dezső) 

GYÁSZJÉLÉNTÉS 

 

Fa jdalomto l megto rt szí vvel tudatjuk mindazokkal, akik 

ismerte k e s szerette k, hogy 

CZAKÓ FÉRÉNCNÉ, szül.: VASS JÚLIANNA 

e lete nek 66. e ve ben tragikus hirtelense ggel elhunyt. 

A to bb, mint 40e v ko zigazgata sban elto lto tt munkavi-

szony uta n, nyuga lloma nyba vonula sa ig a  

Polga rmesteri Hivatal jegyzo je volt.  

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata saja t halottja nak tekinti. 

Temete se 2016. februa r 27-e n 14:00 o ra to l lesz  

a ko mlo i temeto ben. 

A gya szolo  csala d. 

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata 
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KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISÉLŐ-

TÉSTÜLÉTÉNÉK 

3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

 

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata ke pviselo -testu lete az Alapto rve ny 32. cikk 

(2) bekezde se ben meghata rozott eredeti jogalkoto i hata sko re ben, az Alap-

to rve ny 32. cikk (1) bekezde s i) pontja ban meghata rozott feladatko re ben 

elja rva a ko vetkezo  rendeletet alkotja:  

1. A ltala nos rendelkeze sek  

1. § 

 E rendelet ce lja, hogy az o nkorma nyzat – a telepu le se rt ve gzett kiemelke-

do  ko ze leti, szakmai, mu ve szeti e s egye b teve kenyse ge re figyelemmel – az 

elhunyt ira nti megbecsu le se t me lto  mo don kifejezhesse, e s osztozzon a 

hozza tartozo k gya sza ban.  

2. §  

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzat (a tova bbiakban: Ö nkorma nyzat) Polga r-

mestere – ha az a ko zvetlen hozza tartozo k sza nde ka val, illeto leg az el-

hunyt ve gakarata val sem ellente tes – az Ö nkorma nyzat saja t halottja va  

nyilva ní tja azt az elhunyt szeme lyt, aki  

a) polga rmesterke nt szolga lta a ko zse get;  

b) „Ko mlo  Ko zse g Dí szpolga ra” cí mben re szesu lt (e s Magyarorsza gon 

temetik el);  

c) elhala loza sakor, vagy nyuga lloma nyba helyeze se ig a polga rmesteri 

hivatal vezeto  ko ztisztviselo je volt, e s a polga rmesteri hivatallal legala bb 

tí ze ves ko zszolga lati jogviszonyban a llt.  

3. §  

A Ke pviselo -testu let mino sí tett to bbse ggel az Ö nkorma nyzat saja t halottja -

va  nyilva ní thatja azt az elhunyt szeme lyt, aki  

a) kimagaslo  szakmai, emberi, hivata sbeli vagy ko ze leti e rdemeire, teljesí t-

me nye re tekintettel arra me lto , illetve Ko mlo  e rdeke ben kiemelkedo  teve -

kenyse get ve gzett, vagy 

 b) hala lakor legala bb huszono t e ve az Ö nkorma nyzat foglalkoztata sa ban 

a llt.  

4. § Nem tekintheto  az o nkorma nyzat saja t halottja nak az, aki arra e rdem-

telenne  va lt; í gy ku lo no sen, ha sza nde kos bu ncselekme ny miatt jogero sen 

elí te lte k, vagy neki felro hato  egye b okbo l a felsorolt tisztse gek beto lte se re 

a vonatkozo  to rve nyek rendelkeze sei e rtelme ben nem lenne jogosult.  

2. Elja ra si szaba lyok  

5. § 

 (1) Az Ö nkorma nyzat saja t halottja va  nyilva ní ta st kezdeme nyezheti: - a 

polga rmester, - az o nkorma nyzati ke pviselo k, - a jegyzo , - a ta rsadalmi 

szervezetek.  

(2) Az Ö nkorma nyzata saja t halottja va  nyilva ní ta sro l – az 1-2. §-okban 

foglaltak figyelembeve tele vel – a polga rmester do nt.  

6. §  

(1) Az Ö nkorma nyzat saja t halottja nak temete se ro l, valamint a kegyeleti 

feladatok ella ta sa ro l – az eltemete sre ko teles szeme ly(ek) hozza ja rula sa 

esete n – a polga rmester gondoskodik.  

(2) A polga rmester az (1) bekezde sben foglalt feladatko re ben  

a) megteszi a temete ssel kapcsolatos inte zkede seket,  

b) gondoskodik a temete si besze d, valamint a nekrolo g elke szí te se ro l, 

illetve a sajto ko zleme nynek az Ö nkorma nyzat lapja ban e s a megyei lapban 

to rte no  ko zze te tele ro l, tova bba   

c) gondoskodik az Ö nkorma nyzati Hivatal e pu lete re a gya szlobogo  kihe-

lyeze se ro l.  

7. §  

A temete s me lto  szí nvonala t a hozza tartozo val/hozza tartozo kkal egyeztet-

ve a polga rmester hata rozza meg.  

8. §  

(1) Az Ö nkorma nyzat a saja t halottja nak sza mla val igazolt temete si ko ltse -

ge t brutto  o tsza zezer forint o sszeghata rig viseli.  

(2) Az Ö nkorma nyzat saja t halottja temete si ko ltse ge t az o nkorma nyzat 

e ves ko ltse gvete se nek a ltala nos tartale ka terhe re kell biztosí tani.  

 (3) A temete si ko ltse gek e rendelet alkalmaza sa ban: - halott-sza llí ta s, 

sí rhelyva lta s, sí ra sa s, - koporso , vagy urna, - ravataloza s, szertarta s, - 

egye b tartoze kok (fejfa, szemfedo  stb.), - az o nkorma nyzat koszoru ja. 

 9. §  

(1) Ha az elhunytat ma s is a saja t halottja nak tekinti, az Ö nkorma nyzat a 

ko ltse gek megegyeze s szerinti re sze t viseli.  

(2) Az elhunytat saja t halottja nak tekinto  ma sik fe llel a ko ltse gvisele sro l 

szo lo  mega llapoda st a polga rmester ko ti meg.  

 

10. § A polga rmester az a truha zott hata sko rben tett inte zkede se ro l a soron 

ko vetkezo  u le se n ta je koztatja a Ke pviselo -testu letet.  

3. Za ro  rendelkeze sek  

11. §  

(1) Ez a rendelet a kihirdete se t ko veto  napon le p hata lyba.  

(2) A rendelet rendelkeze seit 2016. janua r 1. napja to l kell alkalmazni.  

 

Ko mlo , 2016 ………………………….  

 

Turo  Tama s                                                               Dr. Joo  Istva n  

                         polga rmester                                                                    jegyzo   

 

Za rade k: 

A rendelet 2016 …………………. napja n le p hata lyba. 

 

Ko mlo , 2016. …………………………..  

 

Dr. Joo  Istva n 

 jegyzo  
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Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok, Barátok, volt Munkatársak!  

 

 

„Megint egy sír… Oly néma, oly hideg Megint egy fájó, bús emlékezet. A sír bezárul, nem szól sen-

kinek, Az emlék él –s éltünkön át vezet; Nem szól a sír, de úgy fáj némasága, Hogy lelkünket, szí-

vünket hatja át Így hagy el minden, mi becses, mi drága Mint elhagyál minket te jó barát.”  

 

 

Tisztelt Gyászolók!  

 

A ko lto  gondolatai hí ven fejezik ki e rzelmeinket, amikor fa jdalomto l megto rt szí vvel, de a 

sors megma sí thatatlan akarata ba belenyugodva a lljuk ko rbe e vira gokkal e kesí tett ravatalt, 

hogy elko szo nju nk, hogy ve gso  bu csu t vegyu nk a dra ga felese gto l, e desanya to l e s nagymama -

to l, a jo  rokonto l, bara tto l e s kolle ga to l.  

A sza rnyait bontogato  terme szet, a napfe nyes kikelet nem minden e lo le nynek kí na l e letet. A 

so te t e s hideg te l megvisel no ve nyt, a llatot e s embert. A tavaszt csak azok e lik meg, akiknek a 

terme szet is leheto se get nyu jt. Czako  Ferencne , Vass Julianna nak nem adatott meg me g egy 

u j tavasz, annak í ge rete ma r a te l so te tje ben elveszett. Mindhia ba volt az ero s hit, a ve gtelen 

szeretet, a ravatalt ko rbea llo knak nem maradt ma s, mint a fa jo , bu s emle kezet. Emle kezzu nk 

dra ga halottunkra, Czako  Ferencne  jegyzo  asszonyra, sokak Vass Juliska ja ra, e s sokunk Julis-

ka ne nije re, aki tetteivel, szolga lata val beí rta a ko ru la llo k szí ve be le te t, azt a kito ro lhetetlen 

nyomot, amelyet minden emberta rsunk itt hagy, mint ne vjegyet, amikor isme t re sze ve  va lik 

az o ro kke valo nak. Ö ro kke  emle kezni fogunk, o nzetlense ge re, segí to ke szse ge re, mege rte se re, 

mindenki sza ma ra nyitva a lt ajtaja, o ru lt, ha segí teni tudott. Ahogy szerette e s bí zott az em-

berekben, u gy fele  is ezzel a szeretettel, nyitottsa ggal, bizalommal fordultak kolle ga i, u gyfelei 

mi a ko mlo i lakosok. 

Bu csu zom Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzat halottja to l, a csala d, a pa lyata rsak, a kolle ga k e s a 

bara tok neve ben. A to bb mint ne gy e vtizedes, sokszor feszu ltse gekkel teli munkaviszony so-

kunknak – í gy az o , ege szse ge t is kikezdte, s a to bb e ves su lyos betegse g ve gu l is felo ro lte 

szervezete t e s az orvosok, fe rje, csala dja a ldozatos ta mogata sa ellene re kolle ga nk elta vozott 

ko zu lu nk, igazi emberi e rte keket hagyva tanulsa gul o nmaga ro l a csala d e s mindnya junk sza -

ma ra. 
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Tisztelt Jegyzo  asszony, neku nk, kolle ga knak Julcsi!  

Mindig emle kezni fogunk azokra a nehe z feladatokra, amelyeket veled egyu tt megoldottunk. 

A meghitt besze lgete sekre, melyeket veled folytattunk. Nem feledju k higgadt, nyugodt okfej-

te seid, e rvele seid e s, ahogy mindig a jogszaba lyszeru  munkave gze sre koncentra lta l. U gy a 

rendszerva lta s ta masztotta u j ko vetelme nyeknek, mint az egyma st va lto  polga rmesterek el-

va ra sainak is messzemeno en meg tudta l felelni. Kí va ncsi volta l a mi ve leme nyu nkre is, nem 

tekintetted maga t az igazsa g egyedu li hordozo ja nak. Emle kezetu nkben o rizzu k azt is, aho-

gyan az u j dolgok ira nti foge konysa god megtartva nyuga lloma nyba helyeze sed uta n is figye-

lemmel kí se rted telepu le su nk u gyes bajos u gyeit. 

Szu lo faluja ban itt Ko mlo n ve gezte el az a ltala nos iskola t, majd az egri Gyors- e s Ge pí ro  Isko-

la ban szerzett szakke pesí te st, mint gyors-e s ge pí ro . 

1966. ma jus 9-to l a ko mlo i tana cs-na l helyezkedett el, ahol nyugdí jba vonula sa ig dolgozott. 

A ko zigazgata sban elto lto tt to bb mint 40 e v alatt ku lo nbo zo  beoszta sokat la tott el. Ba rmely 

pozí cio ba nevezte k ki, feladata nak mindig becsu lettel igyekezett eleget tenni. Volt adminiszt-

ra tor, majd igazgata si elo ado , 1983. janua r 1-to l mint vb. titka r dolgozott. 1990. november 1-

to l Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzat Jegyzo je nek nevezte k ki.  

Szakmai e s a ltala nos ismereteinek fejleszte se re mindig is nagy, gondot fordí tott, eze rt elo bb 

elve gezte a Ko zgazdasa gi Szakko ze piskola t 1973-ban, e s ke pesí tett ko nyvelo , statikus, terve-

zo  szakke pesí te st szerzett, majd 1978-ban sikeresen elve gezte a tana csakade mia t. 

Felettesei sza mos esetben jutalommal, to bb alkalommal pedig kitu ntete ssel ismerte k el 

helyta lla sa t: 1989-van a Tana cs Kiva lo  dolgozo ja lett, nyugdí jba vonula sa alkalma val a „Ko z 

Szolga late rt E rdemjel” Arany fokozata t kapta meg 41 e vi munka ja me lto  elismere seke nt. 

Tisztelt Gyászolók!  

Dra ga halottunk ve gso  a lma felett hajtsunk fejet. Az emle ko rze s hite vel e s sza nde ka val en-

gedju k el o t utolso  u tja ra. Kolle ga nkat va rja az o ro k nyugalom, bennu nket, e lo ket pedig va r a 

mindennapi ku zdelem.  

Sajnos eljo tt a biztosan tudott, de sohasem va rt perc, ve gleg bu csu zni kell. 

Tisztelettel bu csu zom e n is Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzat ke pviselo -testu lete, a volt munka-

ta rsak, a lakossa g neve ben a ko zse g volt jegyzo je to l Czako  Ferencne  Vass Juliska to l, Juliska 

ne nito l. 

Vegyu nk ero t e rzelmeinken e s kí se rju k el o t ve gzo  nyughelye re, kí va njunk o ro k nyugodalmat 

neki.  

Drága halottunk nyugodj békében! Őrizze álmod a szerető emlékezés. 
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Kikelet 

 

 

Szinte itt a kikelet 

Itt remeg a levego ben, 

napsuga r to ri meg a hideget, 

szinte itt a kikelet  

a sze l is langyosat lehel. 

 

Nemsoka ra tavasz lesz 

a terme szet neszel te li a lma bo l 

a mag is megvirrad, sze tpattan 

nemsoka ra tavasz lesz 

mintha mi is u jra felneszeltu nk volna. 

 

E rzem a tavaszt 

holnap ma r tavasz lesz 

o ro m a ramlik testemben 

Szinte tavasz van - 

mintha mege rkeztem volna.  

 

Török Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gólyamadár 

 

Tavaszunk va rva va rt hí rhozo ja, 

Gondterhelt lelku nk vigasztalo ja. 

Fa radt, hu se ges e gi va ndorunk, 

Szu lo fo ldje dra ga magyar honunk. 

 

Tavasz van, zo ldell, virul a hata r, 

Megjo tt a ko lto zo  go lyamada r. 

Ta voli kontinensro l hazate rt, 

Le gi u tja szerencse s ve get e rt. 

 

Egyik kedves madaram a go lya, 

Szu k pa tria m hu se ges lako ja. 

Hosszu  le ptu , vizekben ga zolo , 

Piros cso ru , e beren vada szo . 

 

Szí vemhez ko zeli szabad mada r, 

E lettere re t, patak, to , mocsa r. 

E lelmet keres szikkado  la pban, 

Egyre szege nyesebb e le sta rban. 

 

Ember ko zele ben rakja fe szke t, 

A gas- bogas gallyas e pí tme nye t. 

Fa kon, s villanypo zna kon fe szkel, 

Piros cso re t o sszeverve kelepel. 

 

Fe szke ben e hes fehe r fio ka k, 

Szorgosan eteti a go lyapa r. 

Szí vesen ne zem a madarakat,  

Gyorsan tollasodo  fio ka kat. 

 

Komo tosan le pegeto  mada r, 

Egyik la ba n a ll, megpihen, s va r. 

Pa rjukhoz mindve gig hu se gesek, 

Keringve hasí tja k a ke k eget. 

 

Nyarunk ve ge n elso ke nt ta voznak, 

Nekiva gnak a le gi va ndoru tnak. 

Szelek sza rnya n egyu tt elrepu lnek, 

Bu csu t intenek a szu lo fo ldnek. 

 

2004. április 

Nagy Jenő 
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