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Kedves Kömlőiek! 

 

A  Kö mlö  Né pé ú jsá g immá r hétédik 

álkálömmál kérú lt kiádá srá. A 

2014 - és vá lásztá sök ö tá éltélt idö -

szákbán, éz áz ú jsá g immá r léhétö ssé -

gét, illétvé tá jé köztátá st ád mindén 

kédvés Kö mlö i lákös szá má rá á télépú -

lé sén tö rté nö  ésémé nyékrö l, válámint 

mindén, ölyán införmá ciö rö l, mély á 

kö zsé g é lété bén tö rté nik. Ezé rt ké rék 

mindén kédvés Kö mlö i lákös, högy, há 

bá rkinék, bá rmilyén ké rdé sé, ké ré sé 

ván, vágy införmá ciö t szérétné nék á t-

ádni, ákkör ázt léádhátjá k á kö zsé g 

titká rsá gá n é s á kiádvá nybá mégjélén-

tétjú k. Igé ny ésété n kú lö n öldált hö-

zúnk lé tré á lápbán, áhöl áprö hirdété -

séikét túdjá k mégösztáni. 

  Kédvés Kö mlö iék, ézú tön szérétné m, 

ö nö két tá jé köztátni áz élmú lt 2 hö náp 

tö rté nt, illétvé á fölyámátbán lé vö  

múnká krö l é s érédmé nyékrö l. 

Ö nkörmá nyzátúnk pá lyá zátött nyú jtött 

bé á nápkö zi könyhá félú jí tá sá rá, illét-

vé észkö zbészérzé sé ré is.  Az A ltálá nös 

Iskölá nk údvári ré szé ré tö bb spörtölá -

si léhétö sé gét biztösí tö  spörtjá té k 

mégé pí té sé ré is pá lyá zúnk.   A völt 

„Mádá mká” né ni télké n, ámit ö nkör-

má nyzátúnk mégvá sá rölt égy 56-ös 

émlé kmú  kié pí té sé ré kérú lhét sör á 

sikérés pá lyá zát ésété n. 

Az ö vödái pá lyá zát félú jí tá st é s bö ví -

té st érédmé nyéz. A jö vö bén fölytátö d-

nák á já rdáé pí té sék is, érré vönátközö -

án ú jább pá lyá zát kérú lt béádá srá.  

Ahögy ázt á bizönyá rá tápásztáljá k áz 

Egri ú tön má r élkézdö dö tt á já rdáé pí -

té sé. Ezt kö vétö én á Kössúth Lájös 

ú tön, májd áz Ady Endré ú tön fölytá-

tö dnák á múnká látök. Má rá má r él-

möndhátö , högy Kö mlö n mindén fö l-

dés ú t, kö  áláppál, illétvé kö  zú zálé kkál 

létt féltö ltvé, ézá ltál biztösí tvá á tisz-

tá bb é s kö nnyébb kö zlékédé st á télé-

pú lé sén. Hámárösán élkézdö dik á 

Viácölör-ös já rdá k é pí té sé is, mély á 

Rá kö czi ú t, illétvé Böcskái ú t égy ré szé t 

é rinti. Rö vidésén ú j kérí té sé lész ö vö-

dá nknák, válámint á nápkö zi könyhá 

égé sz ré szé n á tú zöltö szértá rig, ámi 

jélénlég á Römá Némzétisé gi Ö nkör-

má nyzát é pú lété is. 

 Elkézdö dték á  mézö gázdásá gi prög-

rám kérétéin bélú l á zö ldsé gfé lé k bé-

szá llí tá sá á könyhá rá (börsö , zö ldbáb, 

hágymá, kárálá bé , zéllér)  A zö ldsé gék 

bétákárí tá sá mindénnápös, hiszén á 

fö liásá trák álátt, válámint  á szábád-

fö ldbén térmélt friss zö ldsé gék ádjá k 

áz álápányágöt á nápkö zi könyhá szá -

má rá á ébé d ké szí té shéz. Ezzél á mún-

ká vál kö ltsé gékét tákárí túnk még áz 

ö nkörmá nyzát kö ltsé gvété sé bé is.    

Június 16-tól - augusztus 29-ig a ta-

valyi évhez hasonlóan, elkezdődött 

a nyári étkeztetés.  Térségünkbén 

ném sök ö nkörmá nyzát möndhátjá él, 

högy nyá ri é tkéztété sbén ré szésú lnék 

á télépú lé sén é lö  gyérékék, mint, 

áhögy á távályi é vbén is. A csálá dök 

ré szé ré ismé t mégéngédétt létt, högy 

áz élké szú lt, finöm ébé dét „é télésbén” 

szá llí tsá k házá élfögyásztá srá, ézzél is 

ségí tvé ö két. 

Az é v fölyámá n, tövá bbrá is ségí tvé 

lákösáinkát, á télépú lé sén, áz útcái 

fröntön á fú vá gá s é s szémé tszédé s fö-

lyámátös lész. A télépú lé s idö s, égyédú l 

é lö  lákösái ré szé ré áz údvárön is lé-

nyí rjúk á fú vét, dí jméntésén.                  

A Témétö bé ú j nyitvátártá si réndét 

vézétú nk bé, 6.00 ö rá tö l - 21.00 ö rá ig 

léhét á témétö t lá tögátni.  Ezén idö n tú l  

á témétö bén ö r félú gyél. 

Tövá bbiákbán, ké rék mindén kédvés 

Kö mlö it, högy há bá rkinék, bá rmilyén 

ségí tsé gré, vágy tá jé köztátá srá, inför-

má ciö rá ván, szú ksé gé áz kéréssén 

bá trán á hé t bá rmély nápjá n. 

Béféjézé sú l, mindén Kö mlö i lákös ré -

szé ré kí vá nök sök érö t, égé szsé gét é s 

jö  pihéné st á nyá rrá!  

Kö mlö  Kö zsé g Ö nkörmá nyzátá nák é s 

Ké pvisélö  Téstú lété nék névé bén   

 

   Turó Tamás 

 polgármester 
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Kedves Olvasó! 
 

A z élmú lt má sfé l é vbén, immá r hétédszér véhéti ké zbé é s ölváshátjá á Kö mlö  
Né pé lápöt, mélyét ké t hávöntá jéléntétú nk még. Rémé lém élé gédétt ném-

csák tártálmá vál, háném förmá já vál is. A lápöt á Ko mlo  Ne pe Alapí tva ny ádjá ki, 
mélyét mé g 1990-ben alapított a falu akkori önkormányzata.  Az álápítvány á 
fálú kúltúrá lis é lété t, hágyömá nyök á pölá sá t, ré szbén spörtöt tá mögátött – tá mö-
gát, mélyhéz ányági há ttérét kéll biztösí tánúnk.  
Az álápí tvá ny múnká já t ö ttágú  téstú lét, á kúrátö riúm vé gzi, mélynék féládátá á tá -
mögátá shöz szú ksé gés pé nz élö térémté sé. Ez á pé nz léhét szémé lyi ádömá ny, cé g 
ádömá nyá illétvé áz ado  1%-nák áz álápí tvá ny ré szé ré válö  á tirá nyí tá sá. Utö bbivál 
égy idö  ö tá ném é lhéttú nk, úgyánis énnék mégtö rté nté héz áz ádö hivátál kömöly 
éllénö rzé st vé géz. Szérétné nk jö vö tö l ú jrá békérú lni á NAV kédvézmé nyézéttjéi-
nék listá já rá. 
Az álápí tvá ny szá mlá já t á hélyi tákáré kszö vétkézét vézéti, mindén béfizété st ött 
léhét észkö zö lni. Nágyöbb ádömá ny ésété n tá mögátá si szérzö dé st kö tú nk. Sza m-
laszámunk 62000095-10000018. 
Távály, válámint áz idé n is áz álápí tvá ny szérvézté á témplömi köncértékét válá-
mint áz áúgúsztús 20-i mú sört é s tú zijá té köt. Utö bbi szérvézé sé möst ván fölyá-
mátbán. 
Aménnyibén ú gy göndöljá k, högy múnká nkát ségí téni túdjá k, ádömá nyáikát szí -
vésén vésszú k é s kö szö njú k. 

Pap Katalin 
A kuratórium elnöke 

Kömlő Község Önkormányzat Képviselő Testületének díjazottai 

 

 

Kömlő Díszpolgár (Posztumusz) Díja: Czakó Ferencné 

 

Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díja: Tóth Sándorné 

 

Kömlő Önkormányzat Elismerő Díja: Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

 

Kömlő Sportjáért Elismerő Díja: Gál Béla  

 

A díjak 2016. augusztus 20-án kerülnek átadásra. 
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J ú niús 2-á n á Kö mlö i Römá Némzétisé gi Ö nkörmá nyzát vézétö i, Fárkásné  Dányi  

Tú ndé é s Lö lé  Lájös kirá ndúlni vitté k á bállágö  nyölcádikösökát á                                          

Pöröszlö i Ö köcéntrúmbá.  

 

 

 

 

 

A  Sú tö  Andrá s A ltálá nös Iskölá Gá rdönyi Gé zá 

Tágiskölá já bán má jús 26-á n, 

csú tö rtö kö n tártöttúk á Gyér-

méknápöt, ámély nágyön jö  

hángúlátbán télt. 14 á llömá -

sön ú gyéssé gi féládátökát kél-

létt mégöldáni á gyérmékék-

nék. A vérséngé s élö tt bá bélö -

ádá st tékinthétték még áz ál-

sö sök: Piröská é s á fárkás mé-

sé t ádtá k élö  á 3. á ösztá lyö-

sök Söússi Má riá tání tö  né ni 

vézété sé vél. Méséné zé s útá n 

kö zö sén zúmbá vál indúlt á 

prögrám.  
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J ú niús 03-á n Kö mlö  Kö zsé g Ö nkörmá nyzátá kö szö ntö tté á télépú lé sén hivátá súkát  

 gyákörlö  pédágö gúsökát.  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

2 016.06.11-é n, 10 ö rákör kérú lt mégréndézé sré á bállágá si ú nnépsé g á Gá rdönyi Gé zá 

A ltálá nös Iskölá bán. Rágyögö  nápsú té sbén 26 dia k Kolla nyi Gyo rgy e s To th Tama s osz-

tályfőnökök vezetésével köszönt el a régi iskolájuktól. A bállágásön részt vétt Fárkás-

né  Dányi Tú ndé, á Kisébbsé gi Ö nkörmá nyzát Elnö ké, Kis E vá, á Szú lö i Múnkákö zö ssé g Elnö -

ké, Spisá k Gyö rgy, Kö mlö  Kö zsé g Jégyzö jé. A nyölcádikös diá köktö l Bátá Rö bértné  Igázgátö  

Asszöny é s Sipös Gá börné  Alpölgá rméstér Asszöny kö szö nt él. A hétédikés tánúlö k szé p vérs-

sél, áz é nékkárös gyérékék dálökkál bú csú ztáttá k diá ktá rsáikát. A bállágö k vérsékbé é s dá-

lökbá fögláltá k é rzé séikét, ámélyék égyszérré völták félszábádúlták, hiszén béféjézté k áz á l-

tálá nös iskölá t, é s szömörú ák is, mért útöljá rá völták í gy égyú tt á tá rsáikkál, táná ráikkál. 

Búcsúzóul ezt az útbaigazítást kapták: „Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot te-

gyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen!” 
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B állágá s útá n, jú niús 13-15-ig örszá gös diá kölimpiái dö ntö n szérépélt á strándlábdárú gö  

csápátúnk Siö fökön. Nágyszérú én hélytá llták, örszá gös 7. helyeze st szérézté k még.  

*** 

A  Sú tö  Andrá s A ltálá nös Iskölá Gá rdönyi Gé zá Tágiskölá já 2016. jú niús 17-é n tártöttá  

ú nnépé lyés-táné vzá rö -réndézvé nyé t.  

Bátá Rö bértné  táginté zmé ny-vézétö  é rté kélté á mágátártá s é s á szörgálöm hélyzété nék álá-

kúlá st, ismértétté áz igázölt é s igázölátlán hiá nyzá sök mútátö it. Vé gú l jútálmáztá ázökát á 

tánúlö kát, ákik á táné v sörá n kiémélkédö én téljésí tétték spört,- é s kö zö ssé gi múnká bán, vágy 

á pé ldámútátö  mágátártá súkkál vágy szörgálmúkkál tú nték ki. 

Ezútá n Túrö  Támá s Pölgá rméstér U r á tádtá á kitú nö  é s jélés diá kjáinknák á Gá rdönyi-

dí jákát, áhöl áz émlé kplákétt méllé  mé g pé nzjútálöm is já rt, ö sszésén 530 000.-förint é rté k-

bén.  

Kitűnő tanulóink: Turó Dzsinó, Balogh Dzsesszika, Fehér Viktória, Lakatos Alexandra, 

Mohácsi Nelli, Rézműves Attila, Turó Mirella, Turó Molli, Burai Angelika, Gaál Norbert, 

Kállai Virgínia, Turó Tifani, Varga Anikó, Lólé Viktória, Ramos Melissza, Bari Erik Alex, 

Turó János Rómeó, Bari Krisztián, Nagy Nikolett, Illés Tamás Dávid, Rézműves Mari-

ca,Turó Fruzsina Orsolya, Lólé Milán, Illés Martin, Farkas Teofil és Szalai Norbert. 

Vé gú l igázgátö  ásszöny mé g kú lö n ájá ndé köt ádött á kitú nö  tánúlö knák: á KLIK ájá ndé ká t, 

mindén kitú nö  tánúlö  - ná lúnk 26 gyérmék - né vré szö lö  bélé pö jégyét kápött á Fö vá rösi 

Nágycirkúsz ví zi cirkúsz élö ádá sá rá. Ennék kö szö nhétö én jú liús 15-é n é s jú liús 19-é n Búdá-

péstén tékinthétik még áz Atlántisz gyérmékéi cí mú  élö ádá st á kitú nö  tánúlö ink.  

Vé gú l á nyá ri tá börök: á bálátöni é s á léngyélörszá gi tá börökrö l hángzötták él mé g införmá -

ciö k áz é vzá rö n.  

Tartalmas pihenést, kellemes szünidőt kíván: 

                                                                                                                                                     Bata Róbertné  

                                                                   tagintézmény-vezető 

A csapat tagjai: Danyi Gyula Dusán, Turó Balázs, Kolompár Lajos, Bari Lajos, Németh Szabolcs,     

Kállai Renátó, Nagy Márió, Kolompár Zoltán, Turó Bence, Simon Zsolt. 

Felkészítette őket: Kollányi György Miklós testnevelő tanár. 
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U tölsö  hí rádá súnk ö tá békö szö ntö tt á szé p nyá ri idö .  Vidá m gyérméknáp-

pál kö szö ntö ttú k ö vödá sáinkát, áhöl áz 
Alapellátás-fejlesztés Modellprogram 
Hevesi Praxisközösség szakembereivel 

(gyógytornász, dietetikus) és a védőnő 
részvételével az egészséges életmód-
dal ismerkedhettek a gyermekek. Rég-

géli törná vál kézdö dö tt á prögrám, ámi 
mégálápöztá á vidá m hángúlátöt. Kú lö n-

bö zö  prögrámökát biztösí töttúnk szá -
múkrá. Vá lögáthátták é télékét ászérint, 
högy mélyik égé szsé gés, á hélyés fögá pö-

lá si szöká sökát gyákörölháttá k.  Akádá ly-
pá lyá n kiprö bá lháttá k á ”ré szég szémú vé-
gét”. Ké szí thétték szé lförgö t é s pillángö t 

is, ámit házávitték mágúkkál.  Csillá mtétö-
vá lá s é s árcfésté s vá rt mindén kisgyérmé-
két.  Gyermeknapunkat a XIXO u dí to ital 

gyár is támogatta, így mindén kisgyér-
mék á lúfin, lábdá n, cérúzá n kí vú l mé g 
ú dí tö itállál is félpákölvá té rhététt házá.    

Há röm é vvél ézélö tt fé lvé, pityérégvé 
ányúká júk kézé t szöröngátvá é rkézték 
még ázök áz ö vödá s kisgyérmékék ákikét 

möst ú nnépélú nk bállágá súk álkálmá vál. 
Új hagyományt teremtve az óvodánk 
gyönyörű udvarán rendeztük meg az 

óvodai ballagást. A nágyökát á másik 
ké t csöpört kisgyérmékéi bú csú ztáttá k 

méghátö  szí vméléngétö  kö szö ntö kkél, 
mégájá ndé köztá k bállágö  tá rsáikát áprö  
ájá ndé kökkál. I gy vétték bú csú t á szépt-

émbérbén iskölá t kézdö  tá rsáiktö l. Kí vá -
núnk nékik sök sikért áz iskölá bán é s ré-
mé ljú k ném félédik él ö vödá s é véikét, é s 

bé – bé lá tögátnák hözzá nk idé áz ö vödá -
bá. 
Nagycsoportosainknak Szilvásváradi 

kirándulással kedveskedtünk. Aútó-

bússzál indúltúnk néki é s széréncsé ré 
csödá látös kirá ndúlö  idö bén völt ré szú nk. 

A gyérmékék nágyön é lvézté k á kisvöná-
tözá st á Szálájká-vö lgyig. Ahöl á gyö nyö rú  
tisztá sön kédvú kré száládgá lhátták é s 

já tszhátták á gyö nyö rú  já tszö té rén. Min-
dén lá tvá nyössá göt mégtékintéttú nk: Fá -
työl ví zésé s, pisztrá ngös távák, Erdéi iskö-

lá. A gyálögtú rá t, ámi kö zél 4 km á fálúig 
zökszö  né lkú l légyálögöltá k.  Mégé rdé-

mélvé fögyásztöttá k él á finöm fágyláltöt, 
ámit, ákkör kápták, mikör á hösszú  gyá-
löglá s útá n léé rtú nk á fálúbá.  A házáú tön 

bá rmérré né ztú nk, csák á mégfá rádt szú-
nyö ká lö  gyérékékét lá ttúk mágúnk kö rú l. 
Rémé lém, nágyön jö l é rézté k mágúkát é s 

áz é lmé nyéikrö l mé g söká ig mésé lnék. 
Az ö vödá á nyá rön is mú kö dik tövá bb, 
ázök á kisgyérmékék jö nnék, ákikét á szú -

lö i é rtékézlétén félí rátták nyá ri ö vödá bá. 
Elö nybén ré szésí téttú k ázökát á gyérmé-
kékét, ákiknék mindké t szú lö jú k dölgözik. 

I gy 33 kisgyermek ja r a nya ron o voda ba.  
A nyári nagytakarítási szünet 2016. 
augusztus 15-től augusztus 31-ig tart. 

Szeptember 01-től várjuk vissza az 
óvodás gyermekeket. Az új félvétélés 
gyérmékék szú léik mégkáptá k á félvé téli 

hátá rözátökát, ámibén szérépél gyérmé-
kú k ö vödákézdé sé nék pöntös idö pöntjá. 

 
 
Az ö vödá mindéndölgözö já névé bén kí vá -

núnk szé p nyárát mindén kédvés ölvásö -
nák. 
 

 
 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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 2 016. jú niús 2-á n fálúgyú lé st é s égybén 

lákössá gi kö zméghállgátá st tártött á 

télépú lé sén Túrö  Támá s pölgá rméstér, áhöl 

tö bbék kö zö tt élmöndtá, högy á télépú lé sén 

jélén pillánátbán nulla a sege lybo l e lo k sza -

ma. 

Mint égy 150 - 200 fö  ré szvé télé vél zájlött lé 

á télépú lé sén mégtártött fálúgyú lé s, mélynék 

kérété bén Túrö  Támá s pölgá rméstér ismér-

tétté á ké pvisélö  téstú lét é s áz ö nkörmá nyzát 

éddigi múnká já nák érédmé nyéit, válámint áz 

é v éléjé n élfögádött kö ltsé gvété s térvézét jé-

lénlégi á llá sá t. A gyú lé sén élhángzött inför-

má ciö k kö zú l mé gis á kö zföglálköztátá s ká-

pött nágyöbb hángsú lyt. Mint ázt körá bbi 

cikkú nkbén mégí rtúk, á START- múnkáprög-

rámnák kö szö nhétö én jéléntö s kö ltsé g é s 

bé rtá mögátá shöz jútött á télépú lé s. I gy siké-

rú lt élé rni, högy mindö sszé májd ké t é v álátt, 

á ko zfoglalkoztata sban levo k sza ma ele rte 

már a 360 főt, mély mégyéi átlágbán is ki-

mágáslö .  

“Sikérú lt élé rnú nk, högy á mágás föglálköztá-

tá snák kö szö nhétö én májd ké t é v álátt, á sé-

gé lyén é lö k szá má má rá lécsö kként núllá rá”  

Bá r á kö zmúnká prögrám é s á mágás föglál-

köztátöttsá g szú ksé géssé gé rö l á gyú lé sén 

mégöszlötták á vé lémé nyék. Völt, áki szérint 

á fiátálökát á prögrám lészöktátjá á múnká -

rö l, é s áhélyétt, högy á kö zhásznú  múnká t 

vá lásztáná k, prö bá ljánák még inká bb vá llál-

közö kná l, tö bbét fizétö  múnkáhélyékén élhé-

lyézkédni é s áz ö nkörmá nyzát né álkálmáz-

zön énnyi fiátált. A tö bbsé g viszönt ö rú l á lé-

hétö sé gnék. Túrö  Támá s élmöndtá, högy á 

mágás föglálköztátá snák kö szö nhétö én á té-

lépú lé sén jéléntö sén csö kként á bú nö zé s. A 

bétö ré sék é s á löpá sök szá má á réndö rsé gi 

státisztiká k szérint minimá lisrá körlá tözö -

dött. A ségé lyné l mágásább bé rék léhétö vé  

tészik réngétég csálá dnák, högy né mivél biz-

tösább é s kiszá mí thátö bb é léthélyzétét té-

rémtsénék mágúknák, léginká bb ázé rt, mért 

a foglalkoztatás időtartama a korábbi 1-2 

hónapról 1 évre emelkedett.  

“E n möst is ázt möndöm! Annák á fiátálnák, 

ákinék ván léhétö sé gé á kö zmúnká hélyétt 

égy mágásább múnkábé rt kí ná lö , á mágyár 

gázdásá gbán áktí ván ré sztvévö  múnkáhé-

lyén élhélyézkédni, áz tégyé még!” 

A télépú lé sén vé gig sé tá lvá válö bán lá tszik, 

högy mindénré ödáfigyélnék á dölgözö k. El-

döbött szémétét álig lá túnk. Há igén, áz égy 

ö rá mú lvá má r biztösán ném lész ött, mért 

ván, áki féltákárí tjá. Körá bbán má r bészá -

möltúnk á télépú lé sén zájlö  féjlészté sékrö l, 

mélyékét fölyámátösán ú jábbák é s ú jábbák 

kö vétnék májd. Túrö  Támá s kiémélté, högy á 

jélénlég ú résén á llö  ö nkörmá nyzáttál szém-

béni térú létén égy ‘56-ös émlé kmú  fög é pú l-

ni, mélyré á pá lyá zát béádá sá má r fölyámát-

bán ván. Mindézén féjlészté sékré ném kérú l-

hététt völná sör, há nincs á START- múnká-

prögrám. Abbán mindénki égyét é rtétt, högy 

ném léhét á kö zmúnká é létcé l, dé ámí g ádött 

égy ilyén léhétö sé g, ázt ki kéll hászná lni. 

“Amíg én vagyok, a polgármester mindig azon 

leszek, hogy az embereknek legyen munkájuk 

és a településen élők érdekeit maximálisan 

képviseljem” 

 

HJ 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS  

 Start munkaprogram 2015/2016 

A  Körmá ny 2016. é vi fö bb cé lkitú zé séi á 

föglálköztátá s bö ví té sé, á kö zmúnká-

prögrámökbán föglálköztátötták lé tszá má -

nák é s á prögrámök forra sa nak bo ví te se, á 

Stárt-múnkáprögrám fölytátá sá, kitérjészté -

sé. A télépú lé sén áz idéi é vbén jö vál tö bb 

kö zföglálköztátött bévöná sá vál válö súlhát-

nák még áz ö nkörmá nyzát á ltál kitú zö tt féj-

lészté sék- möndtá él öldálúnknák Túrö  Tá-

má s Kö mlö  Kö zsé g pölgá rméstéré. A télépú -

lé sén á ko zfoglalkoztata sban levo k sza ma 

március 21-től 84 fő volt melyet június 01-

től további 29 fővel bővítenek. 

A kö zföglálköztátá s élsö sörbán ázökát júttát-

já múnkájö védélémhéz, ákik szöciá lis éllá -

tá sbán, ázön bélú l föglálköztátá st hélyéttésí -

tö  tá mögátá sbán ré szésú lnék. Ezéknék á szé-

mé lyéknék hösszább idéjé nincs léhétö sé gú k 

égyé b múnkáviszöny lé tésí té sé ré múnkálé-

hétö sé g hiá nyá, ésétlég álácsöny iskölái vé g-

zéttsé gú k miátt, vágy ázé rt, mért má r kiés-

ték á múnkágyákörlátbö l. A kö zföglálköztá-

tá s kérété bén vé gzétt múnká ölyán tévé -

kénysé gékré irá nyúl, ámély jáví tjá tö bbék 

kö zö tt á télépú lé sék szöciá lis, égé szsé g még-

ö rzé si, névélé si, kúltúrá lis, kö zrénd, kö zléké-

dé sé nék hélyzété t, kö zö ssé gi téréinék hász-

ná lhátö sá gá t, illétvé á télépú lé sék gázdásá gi, 

föglálköztátá si hélyzété t. A kö zföglálköztátá s 

tá rsádálömbiztösí tá si éllá tá st, nyúgdí jrá é s 

á llá skérésé si éllá tá srá válö  jögösúltsá göt biz-

tösí t, válámint ségí ti áz élsö dlégés múnká-

érö piácrá tö rté nö  bé-, illétvé visszájútá st. 

Kö mlö  Kö zsé g Ö nkörmá nyzátá á prögrám 

kérété bén 4 alapprogramban ( mézö gázdá-

sá g, „U t ö r”, hélyi sájá tössá g, mézö gázdásá gi 

fö ldúták kárbántártá sá) is tá mögátá sbán ré -

szésú l, mélyéknék ségí tsé gé vél á télépú lé sén 

jö l lá thátö  féjlészté sék válö súlnák még, mé-

lyék égysé gésén szölgá ljá k á télépú lé sén 

é lö k é rdékéit. A mézö gázdásá gi fö ldúták kár-

bántártá sá rá 32.785.476.- Ft bé rtá mögátá st, 

7.313.326.- Ft kö ltsé gtá mögátá st kápött áz 

ö nkörmá nyzát 384.906.- Ft sájá t érö  bévöná -

sá vál. Nágysá gréndilég úgyánékkörá ö sszé-

gét kápött bé rtá mögátá ské nt á hélyi sájá tös-

sá gökrá 10.411.917.- Ft kö ltsé gtá mögátá s 

méllétt 547.993.- Ft sájá t érö  bévöná sá vál, 

válámint ö sszésén  45.103.137.- Ft bé rtá mö-

gátá st é s 13.216.400.- Ft kö ltsé gtá mögátá st 

á mézö gázdásá g é s áz „U t ö r” prögrámrá 

542.429.- Ft sájá t érö  bévöná sá vál. A tá mö-

gátá sök félhászná lá sá vál válö súlhátött még 

tö bbék kö zö tt á mézö gázdásá gi prögrám ké-

rétéin bélú l á télépú lé sén lévö  kérté szét féj-

lészté sé illétvé á fö liásá trák félé pí té sé é s 

ú zéméltété sé. 

Folytatás a következő oldalon 
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Az „U T ö r” prögrámnák kö szö nhétö én áz él-

hászná lö dött, vágy éltú nt kö zú ti jélzö tá blá k, 

cséré jé/pö tlá sá is féládát. A mézö gázdásá gi 

úták kárbántártá sá prögrám kérété bén á télé-

pú lé sén lévö  fö ldúták réndbété télé, ú tszé li fú  

kászá lá sá is élvé gzéndö  féládát. 

A hélyi sájá tössá gök prögrámnák kö szö nhé-

tö én á kö zéljö vö bén mégú júl idö sék ötthöná, 

tövá bbá  á völt réndö r-é s á vé dö nö i szölgá láti 

láká s is  félú jí tá srá kérú l.  

Elvé gzéndö  féládátátök tövá bbá  áz  ú tbúrkö-

látök kié pí té sé,  válámint á télépú lé sén jélén-

lég is zájlö  já rdá k é pí té sé, mélynék kérété bén 

téljésén ú j já rdábúrkölátöt káp áz Egri ú t égy 

ré szé, á Kössúth ú t égy ré szé, á Böcskái ú t égy 

ré szé, áz Ady Endré ú t égy ré szé válámint, 

áhöl mé g áz á llápötök ézt mégkí vá njá k, illétvé 

dí szbúrkölátöt ( Viácölör ) káp á Rá kö czi ú t 

é s áz Egri ú t égy szákászá is. 

HJ 
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Kömlő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 
a kitüntetések alapításáról és adományozásá-

nak rendjéről 
 

 
Kömlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désben meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva, továbbá a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. tv. 24. § (9) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, a településért tevé-
kenykedő állampolgárok, közösségek mun-
kájának elismerésére kitüntetéseket alapít, 
amelyek megnevezésére és adományozásuk 
rendjének meghatározásával kapcsolatban az 
alábbiakat rendeli el: 
 
1. § (1)  Kömlő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete azok-
nak a  

személyeknek, szervezeteknek, 
közösségeknek, akik (amelyek) 
az országos vagy helyi társadal-
mi, gazdasági, kulturális életben 
a község és a lakossága javára 
eredményes és sikeres tevékeny-
séget folytattak, ezzel az utókor 
számára példát mutattak 
(követendő példával szolgáltak) 
kitüntetéseket, elismeréseket 
alapít.  

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevé-
kenységek elismerésére a Képviselő-
testület  

„Kömlő Díszpolgára” 
b)   „Kömlő Önkormányzat 
Elismerő Díja” 
d)  „Kömlő Közszolgálatáért 
Elismerő Díj” 
e)  „Kömlő Sportjáért Elis-
merő Díj” 

kitüntetéseket alapítja. 
 

(3) A kitüntetések átadási ideje minden 
év augusztus 20-a. 

 
 
2. § (1) A „Kömlő Díszpolgára” cím magyar 

és külföldi, élő vagy elhunyt sze-
mélynek adományozható. 

 
(2) A kitüntetettek részére adományo-
zó okirat, emlékérem és pénzjutalom 
kerül átadásra. 
 

 
„Kömlő Díszpolgára”  
 
3. § (1) „Kömlő Díszpolgára” cím adomá-

nyozható annak a köztiszteletben 
álló magyar vagy külföldi állam-
polgárnak, aki egész életművével 
vagy valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával olyan általá-
nos elismerést szerzett, amellyel 
hozzájárult a falu fejlődéséhez és 
jó hírnevének öregbítéséhez.  

 
(2) A cím önkormányzati cikluson-

ként kettő személynek adományoz-
ható. 

 
(3) A kitüntetéssel emlékérem és 
oklevél, valamint tárgyjutalom jár, 
amely legfeljebb 50.000 Ft értékű. 
 

 
„Kömlő Önkormányzata Elismerő Díja” 
 
4. § (1) „Kömlő Önkormányzata Elismerő 

Díja” adományozható azoknak a 
magyar személyeknek, akik a 
falu fejlődése érdekében kiemel-
kedően hasznos munkát végeztek 
és ennek révén a község értékeit 
növelő, maradandó eredménye-
ket értek el, továbbá azoknak a 
csoportoknak, egyesületek és 
társadalmi vagy gazdasági szer-
vezeteknek, amelyek tevékeny-
ségükkel kiemelkedő módon 
járultak hozzá a falu szellemi és 
anyagi gyarapodásához.  

 
(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés 
adományozató.  
 
(3) A kitüntetéssel emlékérem és 

oklevél, valamint 25.000,- Ft 
(bruttó) pénzjutalom jár. 
 

 
„Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díj” 
 
5. § (1) „Kömlő Község Közszolgálatáért 

Elismerő Díj” adományozható 
azoknak a személyeknek, akik 
szakterületükön tartósan kima-
gasló teljesítményt nyújtanak és 
akik hosszú idő óta (legalább 15 
éve) közmegelégedésre látják el 
a közalkalmazotti, köztisztviselői 
feladataikat. 

 
(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés 
adományozható. 

 
(3) A kitüntetéssel emlékérem és okle-
vél, valamint 25.000,- Ft (bruttó) pénz-
jutalom jár. 
 

 
„Kömlő Sportjáért Elismerő Díj” 
 
6. § (1) „Kömlő Sportjáért Elismerő Díj” 

adományozható azoknak a sze-
mélyeknek és egyesületeknek, 
akik/amelyek a testnevelés és a 
sport népszerűsítésében, a diák-, 
a tömeg- és/vagy a versenysport 
szervezésében, valamint a lakos-
ság fizikai és egészségi állapotá-
nak fejlesztésében kimagasló 
munkát végeztek, továbbá olyan 
hazai és/vagy nemzetközi sport-
eredményeket értek el, amellyel 
hozzájárultak a község hírnevé-
nek öregbítéséhez.  

(2) Évente legfeljebb egy kitüntetés 
adományozható. 
 
(3) A kitüntetéssel emlékérem és 

oklevél, valamint 25.000,- Ft 
(bruttó) pénzjutalom jár. 
 

 
Az adományozás rendje 

 
7. § (1) Az Önkormányzat által alapított 

elismerések adományozására bár-
mely természetes személy tehet 
javaslatot. A lakosság minél széle-
sebb körű tájékoztatása érdekében 
a javaslattételi felhívást közzé kell 
tenni a Kömlő Népe tárgyévi első 
számában. 

 
(2) A kitüntetésre vonatkozó javasla-

tot május 31-ig írásban kell be-
terjeszteni a polgármesterhez. 
 

(3) A kitüntetési javaslatot a polgár-
mester terjeszti a Képviselő-
testület elé. 

 
(4) A kitüntetések adományozására a 

Képviselő-testület jogosult. 
 

 
 
 

Vegyes rendelkezések 
 
8. § (1) A kitüntetett személyekről a Polgár-
mesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 

(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutal-
mak fedezetét az Önkormányzat 
éves költségvetésében biztosítja. 

 
 
 

Záró rendelkezés 
 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 
napon lép hatályba.  

 
       (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

rendjéről szóló 10/2000. (X.26.) 
rendelet. 

 
Kömlő, 2016. május 17. 
 
 
Turó Tamás                 Dr. Joó István 
polgármester              jegyző
                
 

Ez a rendelet Kömlő Község hirdetőtábláján 

2016. május 27. napján kihirdetésre került. 

                                                                                           

Dr. Joó István 

 jegyző 
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A  Néféléjcs Nyúgdí jás Klúb 2001. fébrúá r 22-é n álákúlt még 22 tággál. Ahögy télték áz 

é vék, égyré fögytúnk. Sájnös tö bbén méghálták, má sök ö nké nt hágytá k él á kö zö ssé -

gét. A kárnágyúnk, sökúnk ö rö mé ré Dr. Kö rö si Já nösné  Gábiká létt, í gy á klúbúnk má r 

né pdálkö r is létt. Itt tánúltúnk még kö zö ssé gbén é lni, égymá shöz álkálmázködni, égyú tt 

dölgözni. Ahhöz, högy sikérékét é rjú nk él, sök-sök múnká, prö bá kéllétt. A sök múnká nák 

még is létt áz érédmé nyé. 2002. má jús 25-é n má r á Zárá nkön mégréndézé sré kérú lö  KI 

MIT TUD?-ön szé p érédmé nyt é rtú nk él. 

A kö vétkézö  é vékbén hásönlö án fölyt á kö zö s múnká. Ahövá  méghí vá st káptúnk, mindig 

él is jútöttúnk, hiszén áz ö nkörmá nyzát kisbúszá mindig á réndélkézé sú nkré á llt. 

A Kö mlö i Kúltúrá lis Nápökrá mi is mindig méghí vtúk ázökát á klúbökát, ákik minkét is 

méghí vták. I gy nágyön sök ismérétsé g é s bárá tsá g szú lététt. I gy é rézzú k ázt, högy milyén 

jö  kö zö ssé gbén é lni, égyú tt dölgözni. 

Az idéi é vbén á prilis 29-é n, Egérszálö kön, má júsbán Hévésén völtúnk. Má jús 21-é n, Abá-

sá rön lé ptú nk fél, áhöl kátönádálökát é nékéltú nk. Kö mlö n má jús 29-é n á Hö sö k Nápjá 

émlé kmú sörön szérépélú nk.  

Sájnös áz útö bbi é vékbén á lé tszá múnk nágyön lécsö kként, má r csák kiléncén vágyúnk. 

Dé, ném ádjúk fél! 

2017. fébrúá rbán ú nnépéljú k mégálákúlá súnk 15. é vfördúlö já t, dé mé g áddig is sök szé p 

prögrámúnk lész, áminék élégét szérétné nk ténni. Pölgá rméstér ú r tá mögátá sá rá nágyön 

szá mí túnk, hiszén ö  ná lá né lkú l ném túdúnk lé tézni sém. A sök tá mögátá st, ségí tsé gét 

ném túdjúk néki mégkö szö nni, bá r igyékszú nk, dé á klúbúnk tö lé mindig tö bbét káp. Kö -

szö njú k szé pén á tá mögátá sá t! 

I gy é lú nk mi á nyúgdí jás klúbbán. „Egy mindénkié rt, mindénki égyé rt!” 

Sipos Lajosné 

klubtag 
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Fiatal szívű nyugdíjasok! 

A nyugdíjasok élete! 

 

 

Tú l áz ö tvénén, hátvánön, hétvénén, 

Mégálákúlt á klúbúnk, 

S éz nékú nk jö l ésétt. 

Klúbbá já rni jö  dölög, 

Ezt té is jö l túdöd, 

Itt szö vö dik á bárá tsá g, 

S éz nágyön nágydölög. 

 

Dölgös völt áz é létú nk, sökát dölgözúnk, 

Az é léttö l mé g égy kis jö t, 

Rá ádá st káptúnk. 

Mí g égé szsé gú nk éngédi, 

Lá búnk hád vigyén,  

Mi é létú nkbö l hiá nyzik, 

A klúbbán mégkápjúk. 

 

Gyérmékéink félnö tték, égyédú l é lú nk, 

Há kéll nékik á ségí tsé g, 

Mi mindig ségí tú nk. 

Fö lö ttú nk áz é vék má r,  

Lássán élszá llnák, 

Dé, mi ézt ú gy sém hisszú k él, 

Mé g lé is tágádjúk. 

 

 

 

 

Mért ném csák á hú szé véséké  éz á nágyvilá g, 

Há zéné szö l, lá búnk 

Tá ncrá hú z, á kört ném é rézzú k má r. 

Ném é rézzú k áz idö t, 

Ném fá j sémmi sém, 

Há á lá búnk bédágád, 

Májd bébörögátjúk. 

 

A nyúgdí jásöknák is szé p mé g, éz á            

nágyvilá g, 

Rá nk is mösölyög mé g itt, 

Egy kis nápsúgá r. 

Itt szérétnék is bénnú nkét, 

S itt böldögök vágyúnk, 

U gy é rézzú k szí vú nkbén, 

Fiátálök vágyúnk. 

 

Sipos Lajosné 
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K ö mlö  Kö zsé g Ö nkörmá nyzátá névé bén Tú rö  Támá s pölgá rméstér ú r é s Sipös Gá börné  álpölgá r-

méstér ásszöny kö szö ntö tté á télépú lé s szé p körú  lákö it. Gáráncz Jö zséfné t é s Tö rö csik Pá lné   

90. szú lété snápjúkön ötthönúkbán virá gcsökörrál, ájá ndé kkösá rrál é s émlé kláppál ájá ndé köztá k 

még. Pölgá rméstér ú r né há ny kédvés szö vál, jö kí vá nsá ggál, á gyérékék pédig,  -Bári Aliná, Fárkás 

Téöfil é s Tú rö  Brigittá - dállál é s vérssél kédvéskédétt áz ú nnépéltéknék. Jö  hángúlátú  bészé lgété s-

sél zá rúlt áz ú nnépi lá tögátá s. 

 Vérés Jö zséfné  is bétö ltö tté má r á 90. é lété vé t,  kö rhá zi kézélé sé miátt lá nyá vétté á t áz ö nkörmá ny-

zát ájá ndé ká t. Sajnos szomoru an e rtesu ltu nk ro la, hogy a napokban elhunyt.   

Néúféld Jö zséfné  szinté n 90 é vés, ö t hévési ötthöná bán kérésté fö l pölgá rméstér ú r, é s vitté él néki á 

szú lété snápi méglépété st é s á fálú jö kí vá nsá gáit. 

 Az ú nnépélték méghátö dvá kö szö nté k még á figyélméssé gét.  

Sipos Gáborné 

                                                                                                                                                                 alpolgármester 

 

Isten éltesse az ünnepelteket sokáig, erőben, egészségben!  

Kívánunk még hosszú, boldog éveket szeretteik körében! 

 



KÖMLŐ NÉPE 

15 

 

 

 



KÖMLŐ NÉPE 

16 

 

Tisztelt Kömlőiek, kedves sporttársak!  
 
 
 

S zérétné k ö nö knék bészá mölni á Kö mlö i 

Spört Clúb érédmé nyé rirö l. 

 Jélénlég égyésú létú nkbén ké t szákösztá ly 

mú kö dik:  lábdárú gö  szákösztá ly é s ásztáli-

ténisz szákösztá ly 

 ASZTALITENISZ/ Az ásztáliténisz szákösz-

tá lybán jélénlég ké t csápát mú kö dik: Fé rfi 

NB III E szák-Mágyárörszá g “A” csöpört é s 

Hévés mégyéi CSB I. ösztá ly NB III-ban 

Kömlő SC a 7. helyen végzett, ámi nágyön 

szé p, dicsé rétés érédmé ny! 

Megyei I osztályban pedig: 2. helyen vég-

zett, ámi szintén szép és dicsérétés téljé-

sí tmé ny. Asztalitenisz-szakosztályvezetője: 

Balázs Tibor. Grátúlálúnk nékik, éhhéz á 

szé p érédmé nyhéz!  Tövá bbi sök sikért kí vá -

núnk nékik!  

 LABDARU GA S/ A lábdárú gö  szákösztá lybán 

is jélénlég ké t csápát mú kö dik - Mégyéi III. 

Ösztá ly Félnö tt körcsöpört é s á Mégyéi III. 

ösztá ly U-19 körcsöpört. Felno tt csapatunk a 

9. helyen végzett, míg az IFI csapatunk 8. 

helyen végzett. Csápátáink héti kétszér 

vésznék ré szt édzé sén. Jélénlég is fölyik á 

csápáttré ning. Szézönzá rö  édzé sú nkö n Ré z-

mú vés Jö zséf, csápáttúnk já té kösá é s félésé -

gé áz édzé st kö vétö én á spörtpá lyá n, égy fi-

nöm vácsörá vál véndé gélté még á félnö tt é s 

áz IFI csápát já té kösáit. Má r mégszérvézé sré 

kérú lt, högy BL. dö ntö t, válámint áz Eúrö pá 

Bájnöksá göt kö zö sén á csápáttál égyú tt né z-

zú k. 2016/2017-és szézönbán is mégyéi III. 

ösztá lybán fögúnk indúlni ifi csápáttál.        

Az ifjúsági csapatott Suha Zoltán irányí-

totta, míg a felnőtt csapatott Besenyei Já-

nos tanár úr.  

Közös meccsnézés 

 

Nágyön szé pén kö szö njú k Kö mlö  Kö zsé g Ö n-

körmá nyzátnák é s Túrö  Támá s pölgá rmés-

tér ú rnák á sök tá mögátá st, ségí tsé gét, válá-

mint mind ázöknák, ákik hözzá já rúlták, högy 

égyésú létú nk sikérésébb é s jöbb légyén! 
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Kispályás  Labdarúgó Torna 

 2 016. jú niús 25-é n szömbátön 10:00 

ö rákör  kérú lt mégréndézé sré á spört-

pá lyá n á 3 csápátös törná, mélyén Kö mlö  IFI, 

Félnö tt é s Hévés mégyéi Já té kvézétö k csápá-

tá vétt ré szt. Az MLSZ Igázgátö sá g- Tá rsádál-

mi Elnö ksé g csápátá égyé b élfögláltsá gá mi-

átt, ném túdött ré szt vénni á törná n 

 Péngö  Rölánd já té kvézétö  á törná szérvézö jé 

nyitöttá még á réndézvé nyt, májd Spisá k 

Gyö rgy jégyzö  kö szö ntö tté á jélénlé vö két. 

Túrö  Támá s pölgá rméstér égyé b élfögláltsá -

gá miátt, ném túdöd jélén lénni törná n. A tör-

ná n ré sztvévö knék ném csák égymá ssál kél-

létt mégkú zdénié, háném á 34°-ös hö sé ggél 

is.  

A végeredmény a következőképpen ala-

kult:    1 helyen Kömlő Felnőtt Csapata, 2. 

helyen Heves megyei Játékvezetők, 3. he-

lyen Kömlő IFI csapata végzett. 

Különdíjban részesültek: Legjobb kapus: 

Motsidlovszky Attila, Legjobb mezőnyjá-

tékos: Csik Ervin Gólkirály: Csóka Nor-

bert.   A tornán jelen volt Varga István MLSZ-

Heves Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnök-

ség tagja, valamint a Heves Megyei Igazgató-

ság Játékvezetői Bizottság elnökségi tagjai, 

Varga Gábor, Szigetvari Zsolt, Domoszlai Ja-

nos, Rozsnaki Gábor 

A törná t lézá rö án á nápkö zi könyhá n lá ttúk 

véndé gú l á csápátökát é s á méghí vött véndé -

gékét, májd ézt kö vétö én á Töm Sáwyér Sö -

rö zö bén létték véndé gú l lá tvá csápátök. 

Nágy kö szö néttél tártözúnk Túrö Támá s pöl-

gá rméstér ú rnák á sök tá mögátá sé rt, ségí tsé -

gé rt, mért né lkú lé ném jö hététt völná lé tré á 

törná.  

 

 

Hágyömá nyt térémtvé szérétné nk jö vö ré is 

mégréndézni á törná t. 

 Szérétné k kö szö nétét möndáni Szigétvá ri 

Zsöltnák á sök ségí tsé gé rt é s tá mögátá sé rt. 

Kö szö njú k szé pén Hárnös Csábá é s Támási 

Sá ndör já té kvézétö k múnká já t! 

Kö szö njú k á nápkö zi könyhá dölgözö inák á 

finöm éllá tá st! 

 

Szé p nyárát jö  pihéné st kí vá nök! 

 

 Pengő Roland  

szervező 

Kö zö s csöpörtké p  
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2016. május-június hónapban született kömlői lakosok: 

 

Bártús A dá m Istvá n; án.: Túrö  Erzsé bét, Lö lé  Amándá Anitá; án.: Lö lé  Mö niká,  

Bá dér Zsölt; án.: Nágy Enikö , Bálög Nöriná Miá; án.: Bálög Anitá,  

Bári Lá szlö  Bénjámin; án.: Fárkás Vivién 

 

2016. május-június hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

 

Kis Bé lá né  84 é vés, Rá cz Andrá s 61 é vés, Má rkús Féréncné  66 é vés, 

 Kö rtvé lyési Erzsé bét 86 é vés,   Búrái Lájös 58 é vés, Vérés  Jö zséfné  90 é vés 

 

 

 2016. áúgúsztús 13-á n kérú l mégréndézé sré á Fálúnáp é s á II. Tú rö s E télék Fészti-

vá ljá. A ré szlétékrö l fölyámátösán tá jé köztátjúk á lákössá göt. 

 

 2016. áúgúsztús 20-á n kérú lnék á tádá srá Kö mlö  Kö zsé g Ö nkörmá nyzát Ké pvisélö  

Téstú lété nék élismérö  dí jái ú nnépé lyés kéréték kö zö tt. Idé n sém márád él Szént 

Istvá n U nnépé n á kényé rszéntélé s, á tú zijá té k é s áz ázt kö vétö  útcábá l.  

 

 Az ö szi kúltúrá lis nápökön, válámint áz Idö sék Nápjá álkálmá vál, ismé t kö szö ntjú k 

á nyúgdí jásökát. 
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A Sólyom Klub gyermeknapja 

 2 016.06.13-á n á Sö lyöm Klúbösök még-

réndézték égy nágyszábá sú  gyérékná-

pöt, mély sök múnká vál é s útá ná já rá ssál, dé 

sikérú l még szérvézni. Réngétég ádömá nyt 

káptúnk, ámit100%-bán á gyérékékré fördí -

töttúnk, é déssé g, zsá kbámácská, ájá ndé kök, 

ú dí tö , á svá nyví z é s á réngétég pálácsintá é s 

mé g sök ájá ndé k, ámi kiösztá srá kérú lt.                              

A gyérékék hé tfö  réggél áz iskölá bö l réggéli-

zé s útá n 8:30 – kör, á t vönúlták á Tá jhá zbá, 

áhöl á klúbtágökkál szérététtél vá rtúk ö két. A 

réggéli prögrámöt kö zö s zúmbá vál nyitöttúk 

még, áztá n égyé b ú gyéssé gi já té kökön véhét-

ték ré sz. Az ú gyéssé gi já té kökön, áki gyö zö tt á 

vérsénybé áz kápött csökit, röpit, vágy csö-

mág cúkörká t, dé, áki ném gyö zö tt áz sém 

mént él ú rés ké zzél, mért áz is kápött cúkör-

ká t. Tö bb ú gyéssé gi já té k völt, mint pl, zsá kbá 

fútá s, kö té lhú zá s, liszt fú já s, ví zhördá s, 

núttélá s é s lékvá rös kényé r évö  vérsény, húl-

láhöpp káriká, úgrá lö  kö té l vérsény, völt árc-

fésté s is, ámit Illé s Anikö  ké szí tétt á gyéré-

kéknék. A gyérékék á náp fölyámá n fölyámá-

tösán ú dí tö t á svá nyvizét kápták, áztá n kápött 

mindénki pálácsintá t. A gyérékék dé lbén á t 

ménték áz iskölá bá még ébé délni, áztá n visz-

szá jö tték ébé d útá n é s 13:30 kör még kézdö -

dö tt á Ki mit túd?, mélyré nágyön sök téhét-

sé g gyérék jéléntkézétt. A zsú ri ásztálná l él 

fögláltá k á zsú ri tágök á hélyú két é s mégkéz-

dö dö tt á Ki mit túd?. A zsú ri tágök: Ká llái Ni-

kölétt, Lö lé  Lájös, Förráy Mélindá Véröniká, 

Ká llái Anitá. Szérétné m mégkö szö nni á kö zré-

mú kö dé sú két.  A zsú ri pöntözá ssál dö ntö tté 

él ázt, högy ki légyén áz 1-2-3 hélyézétt. Az 

élsö  há röm hélyézétt é rté kés ájá ndé köt ká-

pött. Az 1. hélyézét: Szá vá Miréllá, 2. hélyé-

zétt:  Szébásztiá n é s Döminik pá rös, é s á 3. 

hélyézétt á 2.á  ösztá ly tánúlö i völták. Kú lö ndí -

jásök is völták, dé ébbén á vérsénybén sénki 

ném mént házá ú rés ké zzél, mért, áki kévé s 

pöntszá möt kápött áz is kápött ájá ndé köt. A 

gyérékék á Ki mit túd? útá n dé lútá n 17:00 

ö rá ig búlizták, jö l é rézté k mágúkát.  

Szérétné m ézú tön mégkö szö nni Túrö  Támá s 
pölgá rméstér ú rnák, högy, érré á náprá biztö-

sí töttá á hélyszint. Szérétné m mégkö szö nni 

Höffér Jö zséf- nék, áki égé sz náp á zéné t szöl-

gá ltáttá. Szérétné m mégkö szö nni áz ö sszés 

tá mögátö nák, ákik hözzá já rúlták, éhhéz á 

gyéréknáphöz, mért éz né lkú lú k ném jö hététt 

völná lé tré. Szérétné m mégkö szö nni á klúbtá-

göknák:Túrö  Mélindá, Tú rö  Má riá, Ká lláiné  

Túrö  Máriánná, Bérkiné  Túrö  Mélindá, Ká llái 

Nikölétt, Ká llái Gá bör é s kú lö n kö szö nét Vár-

gá Júliánná -nák, áki mélléttú nk á ll.  Kö szö né-

tét möndök áz iskölá s gyérékéknék, ákik fé-

gyélmézéttén túdták visélkédni.  

 

Turó Attila 

 klub vezető 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  
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Kö rzéti mégbí zött:  06-20/776-8042 
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Körömi Ferenc 
 
Vár minket az élet! 
Búcsúzik az osztály 
 
 
Sök é vé má r, égy széptémbéri réggél, 
Mikör mé g nyá rké nt tú ndö kö lt á náp, 
Szöröngvá á lltám égy nágy gyérékséréggél, 
Akiknék kézé ányjúk útá n káp. 
 
Túdtúk mi jö l, dé mé gis ú gy rémé ltú k, 
Ném hágyhát itt ki éddig félnévélt, 
Félédvé szö t, csák szémmél ésdvé ké rtú k, 
Dé né má kö nnycsépp völt á félélét. 
 
Högy méntú nk völná tá vözö  ányá nkkál! 
Né mélyikú nknék kö nnyé is pérég, 
Dé ött márádtúnk titkölt bá nátúnkkál, 
Sök kándi szémú , pö ttö m kisgyérék. 
 
Mé g itt vágyúnk, szé p gésztényésör, há rsák, 
Sök dö rgö  hángú , nyúrgá ví g kámász, 
S itt vágytök ti nö i bá jú  tá rsák, 
Méssziré szá llt á tú ndö klö  távász. 
 
Márádná nk mé g, dé vá r minkét áz é lét, 
Tánúlá s, múnká, bú s é s ví g kálánd, 
E kis csápát möst ézérfélé  szé léd, 
Az útúnk má r á nyá r félé  hálád. 
 
Möst bú csú t intú nk kédvés iskölá nknák, 
Szérétö  szí vú nk söhásém féléd, 
S á kis lúrkö knák, sök kédvés táná rnák 
Szí vbö l kí vá núnk böldög é vékét! 
 
 
Gárdony, 2016. április 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Jenő: 
         
 Nyá r ö lé n 
 
Nyá ri é vszákúnk ézérnyi árcá, 
csálögátö  vizék, érdö k, ré ték, 
térmé szét csödá já, s várá zsá. 
 
Mégú júlá st rémé lö  émbérnék, 
tú zés Náp, s á ldá sös nápsúgá r, 
jö kédvét á rásztö  gyérméksérég. 
 
Hármáttö l ú dé milliö  fú szá l, 
félú dú lé st höz áz é ltétö  nyá r, 
hájnálök pá rá já györsán élszá ll. 
 
Szé l répí ti kálá szök illátá t, 
é létádö  ringö  bú zákálá szt, 
áránylö  bú zámézö k nö tá já t. 
 
Ciká zik, rö ppén á kis fécsképá r, 
élbú vö lvé né zém á ké k égét, 
szí vémét méléngéti á mádá r. 
 
Ödálénn á bibé t pörzö  mé hék, 
zú mmö gö  szörgös csálá d tágjái  
lébégnék, s néktá rt is gyú jténék. 
 
Tárká lépké k, csödá s pillángö k, 
áránylö  fé nyö zö n várá zsá bán, 
szé psé gésék, zéné ré tá ncölö k. 
 
Csillághúllátö  várá zsös é jék, 
ényhét hözö , s friss léhélétú  
dérú s é g álátt mégté r á lé lék. 
Erdö t, s mézö t já rni é rdémés, 
pérzsél á förrö  nyá ri nápsúgá r, 
é lvézzú k á hú sí tö  vizékét. 
 
Zö ld mézö n illátözö  sök szé p virá g, 
zsiböngö  ví zpártök, érdö k, ré ték, 
nyárúnk ö lé n félhö tlén böldögsá g. 
 
2003. jú liús 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

