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Kedves Kömlői lakosok! 

 

Engedje k meg, hogy e v ve ge ko zeledte vel, pá r 

sorbán e rte keljem áz elmú lt ido szákot, beszá mol-

ják á testú lettel ve gzett ko zo s múnká kro l, eredme -

nyekro l. A START múnkáprográmnák ko szo nheto -

en nágyon sok e rte kes berúhá zá s to rte nt á telepú -

le sen.  Az o vodá illetve á nápko zi konyhá kerí te se -

nek teljes felú jí tá sá, á megle vo  volt ve do no i szolgá -

láti láká s teljes felú jí tá sá, á tálákí tá sá melynek ko -

szo nheto en immá r ú j ko nto sben levo  e pú letben 

túdtúk elhelyezni okto ber 1-el á 22 fo s 4. o vodái 

csoportot.  

A telepú le sen, melyre hosszú  e vek o tá, nem volt 

pe ldá, to bb kilome ternyi szákászon megú júlták á 

já rdá ink. To bbek ko zo tt áz Egri ú t egy szákászá n, á 

Kossúth ú t egy szákászá n, Ady Endre ú t egy száká-

szá, Dámjánich ú t egy szákászá e s á Dobo  ú t egy 

szákászá n. Terme szetesen á já rdáe pí te seinknek 

ezzel me g nincs ve ge, távásszál ú jrá folytáto dnák 

ott, áhol áz ide n befejeztú k, hiszen terveink á jo vo t 

tekintve áz, hogy telepú le sú nk minden útcá já bán á 

já rdá ink ú j szí nekben tú ndo ko ljenek. Itt szeretne m 

megemlí teni, hogy telepú le sú nko n nincs má r olyán 

ú tbúrkolát, ámely fo ldes, vágy nem megko zelí theto , 

hiszen ebben áz e vben minden ilyen ú tszákász 

felú jí tá srá kerú lt kávicsá gyázáttál e s zú zále kkál 

megtelí tve. El lehet mondáni, hogy á telepú le sú nk á 

romos e pú letekto l 95%-bán megszábádúlt. Ezen 

romos e pú letek telkei folyámátosán rendeze s álátt 

á lnák. A nyá r befejezte vel á fú nyí rá sok úgyán le-

cso kkentek, viszont áz o sz ko zeledte vel á fá ro l 

lehúllott levelek is egyre to bb múnká t ádnák á 

ko zmúnká sáink re sze re, melyet kolle gá ink minden 

náp feltákárí tánák, o sszegereblye znek e s áz o ssze-

gyú jto tt ávárt elszá llí tjá k. Ezekben á múnká látok-

bán to bb ido s nyúgdí jás re sze re is segí tse get nyú j-

túnk, mint áhogy nyú jtottúnk áz ege sz e vben, í gy 

bá trán fordúljánák hozzá nk bizálommál nyúgdí já-

sáink á jo vo ben is, mert áz údváron belú l, illetve á 

telepú le sú nk ko zterú letein tová bbrá is biztosí táni 

fogom á folyámátos fú nyí rá st, á rend e s tisztásá g 

megtártá sá t. A kiserdei sportpá lyá nkát ko rú lvevo  

erdo s terú letet áz elmú lt ho nápbán áz egye b gály-

lyákto l, gázto l teljesen megtisztí tottúk. 

A mezo gázdásá gi kerte szetben, illetve á fo liá sá tor-

bán ege sz e vben megtermelt zo ldse gek betákárí -

tá srá, illetve á teljes nyá ri ido szákbán á konyhá n 

primo r mino se gben, frissen kerú ltek felhászná lá s-

rá. A fo liá kbán á betákárí tá st ko veto en ú jbo l. olyán 

kerti zo ldse gfe le ket kezdtú nk el ú ltetni, melyek á 

konyhá n á gyermekek re sze re  friss sálá tá t, hágy-

má t, illetve á retket biztosí tjá k.  

Az „56’-os” pályázaton önkormányzatunk pozi-

tívan pályázott melynek köszönhetően a műve-

lődési ház melletti parkrész teljes megújításra 

fog kerülni kerül. Ennek egy része már elkezdő-

do tt, egy teljesen ú j, fedett szí npád kerú lt mege pí -

te sre. Elkezdo do tt á terú let kitákárí tá sá, szá ráz fá k 

kivá gá sá, gállyázá s, cserje k e s vádhájtá sok eltá volí -

tá sá tová bbá  á há tso  kerí te snek á bontá sá illetve 

ezt ko veto en áz ú j kerí te s mege pí te se. A megu julo  

park, az ’56-os emlékmű továbbiakban lehető-

séget ad minden olyan állami és önkormányzati 

rendezvény megtartására, mely az időjárásnak 

megfelelően szabadtéren megtarthatók.   

Ebben áz e vben á ke pviselo  testú let á ltál elfogádott 

rendezve nyeink kimágáslo án e s me lto n kerú ltek 

megú nneple sre. Ú gy gondolom, hogy á prográm 

o sszeá llí tá sá bán á telepú le sen e lo  minden korosz-

tá ly megtálá ltá benne szá mí tá sá t. Adventre ke szú l-

ve isme t megrendeze sre kerú l á kárá csonyi ú nnep-

se g. Ú jra lesz, adventi gyertyagyu jta s illetve az 

adventi koszorú mellett kiépítésre kerül egy kis 

Betlehem is. Mint, áhogyán áz előző években is, 

ú jrá felá llí tá srá kerú l á fálú kárá csonyfá já, melyet 

áz ú nnepse g keretein belú l fogúnk feldí szí teni.  

Örömmel tájékoztatom lakosainkat, hogy ön-

kormányzatunk a 2016-os évben is sikeresen 

pályázott a szociális tűzifa támogatásra. Várha-

tóan a tüzelőanyag még ebben az évben kiosz-

tásra kerül, ezzel is segítve a családokat a téli 

tüzelőanyag költségének csökkentésében.  

Ö nkormá nyzátúnk áz elmú lt 2 e vben bebizonyí tot-

tá vá llálkozo bárá t szemle lete t is. A helyi e s ú jonnán 

ide e rkezo  vá llálkozá sok szá má rá a helyi iparu ze si 

adót 0,5%-ra csökkentettük. Vállálkozóink áz 

elmú lt ido szákbán nágyon sok tá mogátá sbán re sze-

sí tette k o nkormá nyzátúnkát á kú lo nbo zo  rendez-

ve nyek megszerveze se ne l.  

Bizonyá rá mindenkinek feltú nt, hogy á Rá ko czi ú t 

egy szákászá n elkezdo dtek á já rdáe pí te sek. Há áz 

ido já rá s is engedi, ákkor áz ide n á Rá ko czi ú t ve ge -

ig, ázáz á sportpá lyá ig szeretne nk dí szbúrkolátbo l 

elke szí teni e já rdászákászt, ezzel is biztosí tvá, á 

biztonsá gos e s ke nyelmes gyálogos ko zlekede st á 

telepú le sen e lo k szá má rá. 

Mindenszentek álkálmá bo l nágyon sok lá togáto  

e rkezett á temeto be, melyet vide ki lá togáto ink ú gy, 

mint helyiek egyárá nt nágyon dicse rte k á temeto  

rendezettse ge t e s tisztásá gá t. Ezú ton is ko szo no m á 

kolle gá knák, ko zmúnká soknák, á szolgá látot telje-

sí to  polgá ro ro knek, á rendo rse gnek, hogy á telepú -

le sú nket ebben áz ido szákbán, e s ege sz e vben 

felú gyelte k, í gy kú lo no sebb rendbontá s e s eseme ny 

nem to rte nt. 

Ide n is, mint áhogyán á korá bbi e vekben is, nágyon 

sok gyermek ingyen e tkezett, í gy ezt á rendelkeze st 

á tová bbiákbán is fenntártjúk e s á jo vo t tekintve 

tervezzú k minimúm 1, de vá rháto án 2 bo lcso de 

kiálákí tá sá t, melynek kerete ben áká r, 1 e ves korto l 

biztosí tvá lesz á gyermekeknek á teljes ingyenes 

ellá tá s. Ez e v ve ge n tá mogátá sbán, kárá csonyi 

ájá nde kbán fogjúk, re szesí teni nyúgdí jás lákosáin-

kát, illetve á kora bbi testu leti u le su nk do nte se 

alapján, e hónap közepéig kiosztásra kerül a 

középiskolába  járó diákok részére az iskoláz-

tatási támogatás, mely személyenként 10 ezer 

Ft, ámelyről ázt gondolom, hogy áz elmúlt évek-

ben, ilyen gesztúsrá szinte n nem volt pe ldá. Ebben 

áz e vben áz á ltálá nos iskolá bán tánúlo  gyermekek 

re sze re to bb mint 500 ezer ft tá mogátá s jútott á 

Gá rdonyi dí jrá. A jo vo ben ennek o sszege t is á ko lt-

se gvete sben szeretne nk megemelni, hogy mine l 

to bb gyermek e rezze ázt, hogy á tánúlá sbán á jo vo . 

Igyekszú nk mine l to bb motivá cio t biztosí táni á 

gyermekek szá má rá á tánúlá shoz, hogy ido vel o k is 

á tá rsádálom hásznos re sze ve  vá lhássánák. Az 

elmú lt ido szákbán áz iskolá bán to rte nt proble má k 

egy ko zo s álso  e s felso  tágozátot e rinto  szú lo i e rte-

kezletet ko veto en nyúgvo pontrá kerú ltek, melynek 

ko vetkezte ben szeretne nk á jo vo ben áz iskolá vál 

egyú ttmú ko dve, olyán szú lo i felú gyeletet biztosí tá-

ni á táná rok melle , hogy ez á ltál me g nágyobb biz-

tonsá g e s fegyelem legyen áz iskolá kápúin belú l. 

Tervben ván áz iskolá kámerárendszere nek kie pí -

te se is, mely á tová bbiákbán egye rtelmú en fogjá 

álá tá másztáni mindázon gyermekek mágátártá sá t, 

ákik áz iskolá bán nem megfelelo en viselkednek, í gy 

á szú lo k is szembesú lni fognák á gyermekeik áká r 

minden náp ott le vo  teve kenyse ge vel. Me g áz elo t-

tú nk á llo  2 ho nápbán is ván tenniválo nk. Ö nkor-

má nyzátúnk 100 millio  Ft-os o vodái pá lyá zátot 

nyú jtott be, melynek befogádá sá megto rte nt, elbí -

rá lá sá me g válo szí nú leg ez e vben megto rte nik.  

Kí vá nok o no knek, mágám e s á Ke pviselo  testú let 

neve ben, nágyon sok ero t, jo  ege szse get! 

Ú dvo zlettel: 

Turó Tamás 

polgármester 
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 Nágy Jeno  

      Szívemben élnek 

Mindenszentek e s hálották nápjá 

egybeforrt lelkekbe omlo  vilá g. 

Fellobbán áz emle keze s lá ngjá, 

sí rok ko zo tt súhán á ne másá g. 

 

Megkondúl á ká polná hárángjá, 

kigyú lnák á kegyeleti fe nyek. 

Messze hállik á tí velo  hángjá, 

csengo  dállámto l tisztúl á le lek. 

 

Remego  lá ngú  me csesek ko zo tt 

bú sán sí rdogá l á csí po s szello . 

Levelú ket húlláto  fá k fo lo tt 

gyá szrúhá t o lt á vonúlo  felho . 

 

Fe nybe o lto zo tt á bú s temeto , 

elmerengek á sí rko vek mellett. 

Emle ket de delgeto , e lteto  

lá nggál e g áz o lelo  szeretet. 

 

 

 

A kegyelet fehe r virá gáit 

szeretteim sí rhántjá rá teszem. 

Ö ro k ko tele k fe ltett titkáit 

bá nát emle khá lo já bá rejtem. 

 

Sí rjúkát krizánte mok borí tjá k, 

be kesse g honol, elne múl á háng. 

Lelkú ket me csesek vilá gí tjá k, 

e rettú k kondúl á le lekháráng. 

 

Csend so hájá szo vo geti á lmá t, 

megkoptátjá emle keink fe nye t. 

Sze l lebegteti á gyertyá k lá ngjá t, 

borzoljá á ko zo s mú lt o sve nye t. 

 

Millio nyi le leklá ng tú ze ben, 

mú ltbá re vedek, lehájtom fejem. 

A temeto  me lyse ges csendje ben 

bennem e lnek, rá júk emle kezem. 

 

2011. november 
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O kto ber elso  hete ben á 

Gá rdonyi Ge zá Tágiskolá 

tánúlo i e s pedágo gúsái is áktí -

ván re szt vettek á Ko mlo i Kúl-

túrá lis Nápok prográmsorozát-

bán.  Nágy sikerrel versenyez-

tek á sportnápon. E nekkárosá-

ink felle ptek áz ido sek nápi 

rendezve nyen. Pe nteken ne -

há ny tánúlo ink e nek e s tá nc-

prodúkcio vál le pett fel á romá 

nápon.  

Az iskolá bán á szeme lyi felte te-

lek jávúlták. Ú j tání to  kezdte 

meg múnká já t á Gá rdonyi Ge zá 

Tágiskolá bán: Re kásine  Lúk-

á csi Eriká. Múnká já hoz jo  

ege szse get, kitártá st, sok sikert 

kí vá núnk! 

A szeme lyi ú gyek folyámátos 

inte ze se mellett áz okto ber ho -

náp legnágyobb feládátá áz 

ÖSAP státisztikái ádátszolgá ltá-

tá s. Ezt á nágy múnká t Tihányi 

No rá táginte zme ny-vezeto  he-

lyettes e s Vitko czi Gá borne  

múnkáko zo sse g-vezeto  nágy 

álápossá ggál, pontossá ggál ve -

gezte k el.  

Az irodálmi szí npád tánúlo i An-

tál-Ölájos Rená tá táná rno  veze-

te se vel Ökto beri bo ro nd mese -

vel ke szú ltek áz okto beri forrá-

dálom 60. e vfordúlo já nák me l-

to  megú nneple se re. 

A ko zo s ko zse gi megemle keze s 

útá n egyú tt helyeztú k el á meg-

emle keze s koszorú it. 

A táne v kezdete jelentkezo  

proble má k megoldá sá rá ko zo s 

megoldá st kerestú nk á szú lo k-

kel, Túro  Támá s polgá rmester 

ú rrál, M. Szú cs Istvá n inte z-

me nyvezeto vel e s áz álso s e s 

felso s múnkáko zo sse g pedágo -

gúsáivál. Ökto ber 25-e n áz ál-

so s, okto ber 27-e n á felso  tágo-

zátos szú lo ket hí vtúk o sszevont 

szú lo i e rtekezletre, áhol áz 

egyú ttmú ko de s szú kse gesse ge t 

hángsú lyoztúk, á megoldá sok 

ú j leheto se geit, mo dszereit ke-

restú k. Ö ro mú nkre szolgá l, 

hogy Polgá rmester Ú r minden 

eszko zzel tá mogátjá á konst-

rúktí v egyú ttmú ko de st e s áz 

eredme nyesebb nevelo -oktáto  

múnká závártálánsá gá t.  

Ökto ber útolso  hete ben elo ke -

szí tettú k áz Ö szi Nápko zis Er-

zse bet-tá bor prográmjáit. Bátá 

Ro bertne  táginte zme ny-vezeto , 

Szú cs Gyo rgyi tání to  e s Ölá h 

Bence testnevelo  táná r vezete s-

e vel 20 tánúlo  vehetett re szt áz 

Erzse bet-tá borbán, ámelynek 

ko ltse geit pá lyá záti forrá s biz-

tosí tottá.  

November 2-á n kezdo do tt á 

nápko zis tá bor. Elso  nápon lá -

togátá st tettú nk á helyi kerte -

szet fo liásá tráibán, májd áz is-

kolákertben á stúnk, gereblye z-

tú nk e s e velo  virá ghágymá kát 

ú ltettú nk. Csú to rto ko n áz egri 

kirá ndúlá s kerete ben 

„megrohámoztúk” á vá rát, májd 

ebe d útá n áz Agriá Párk mozi-

bán á Trollok cí mú  mozifilmet 

ne zhette k meg á tánúlo k.  

Pe nteken Ko mlo  hágyomá nyái-

vál, to rte nete vel ismerkedtú nk 

meg. Cseh Jo zsef ke pviselo  ú r 

kí se rete ben meglá togáttúk á 

Kis A bel Tá jhá zát, áki nágyon 

e rdekesen, hitelesen mútáttá 

be á berendeze si tá rgyákát, e r-

dekes to rte netekkel elevení tet-

te meg á re gi bú tordárábokát. 

A tá borzá ro  prográm á tá jhá z 

údvárá n egy vidá m nyá rsálá s 

volt áz szikrá zo  novemberi 

nápsú te sben.  

Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 

Súli hí rek 
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A z o sz is prográmokbán 

gázdágon telik o vodá nk-

bán. A ho náp eleje n á Ko mlo i 

Kúltúrá lis Nápok eseme nyso-

rozátbán á nágycsoportos o vo-

dá sáink ko szo nto tte k szí nvo-

nálás mú sorúkkál áz ido seket, 

válámint  re szt vettek á Romá 

nápon is áhol szinte n kedves 

kis mú sort ádták elo . 

 Felke szí to  pedágo gús 

Ne meth Má riá múnká já t ez-

ú ton is ko szo njú k. 

Szinte n á Ko mlo i Kúltúrá lis 

Nápok kerete ben bá bszí nhá zi 

ello ádá ssál kedveskedett á 

gyermekeknek áz Ö nkormá ny-

zátúnk. Az o vodá gyermekei 

nágy izgálommál vá rtá k áz elo -

ádá st, ámiben nem csálátkoz-

túnk vidá m e s kácágtáto  mú so-

ron mindenki nágyon jo l e rezte 

mágá t. 

Az A llátok Vilá gnápjá álkálmá -

bo l búszos kirá ndúlá son vettek 

re szt nágycsoportosánik. A  

Poroszlo i Ö kocentrúmbá lá to-

gáttúnk el, áhol megismerhet-

te k házá nk ví zi e s szá rázfo ldi 

á llátvilá gá t. Re szt vettú nk Kor-

morá n etete sen, lá ttúnk kí gyo -

kát be ká kát, simogáttúnk tek-

no sbe ká t is.  A se tá nkát á párk-

bán ve gig kí se rte egy te lire ná -

lúnk márádt go lyá is.  

A legkisebbek is beláktá k á Me -

hecske csoportot. A reggelek 

me g kisse  sí ro sán telnek, de ez 

terme szetes, hiszen o k á legki-

sebbek e s me g most szákádták 

csák ki áz otthoni ko rnyezet-

bo l. Az o vo ne nik e s á dájkáne -

nik nágy szeretettel e s mege r-

te ssel fogádtá k á kicsiket.  

Ismerkednek á já te kokkál, áz 

ú j ko rnyezettel e s áz o vodá úd-

várá vál e s áz ott tálá lháto  já -

te keszko zo kkel.  

 

Az o sz elo re háládtá vál áz ido -

já rá s is borongo sábbrá eso -

sebbre fordúl, ke rne m á ked-

ves szú lo ket figyeljenek odá, 

hogy legyen á gyermekú kne l 

vá lto rúhá, hiszen elo fordúl, 

hogy mire áz o vodá bá bee rnek, 

esetleg elá zik, á tá zik á rúhá zá-

túk. Legyen leheto se g árrá, 

hogy szá ráz rúhá t túdjánák fel-

venni megelo zve áz esetleges 

megfá zá st.  

Az elmú lt ido szák ázt mútátjá, 

hogy má r áz o vodá bá is egyre 

to bb á betegse g miátt hiá nyzo  

kisgyermek.  

  Ke rjú k Ö no ket, hogy á 

betegse g útá n visszáte ro  gyer-

mekkel áz orvosi igázolá st is 

hozzá k mágúkkál, mert á gyer-

meket csák í gy túdjúk fogádni.  

Mege rte sú ket ko szo njú k! 

 

 

 

 

 

 

 

Majoros Zita 

óvodavezető  

 

Óvodai hírek 
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Tisztelt Kömlőiek! 

E ngedje k meg, hogy beszá molják á Nápko zi 
Konyhá mú ko de se ro l.  

Jelenleg ketto  száká cs e s he t konyhái kisegí to  lá tjá 
el á feládátokát mely jelenleg 430 fo  mindennápos 
e tkeztete se t jelenti.  2016. szeptember 1-to l ko tele-
zo ve  vá lt, áz iskolái oktátá sbán e s áz o vodái neve-
le sben re sztvevo  gyermekek szá má rá á nápi 3x-i 
e tkeze s í gy á 430 fo  –bo l kb.312 fo  szá má rá kell áz 
elvá rá soknák megfelelnú nk, melyet á dolgozo ink 
sikerrel teljesí tenek.  

 Aúgúsztús ve ge vel bú csú t vettú nk Má rkús Jo zsef-
ne to l, áki nyúgdí jbá vonúlt, májd szeptember ve ge -
vel Bollo k Andrá sne  szinte n nyúgdí jbá vonúlt, jelen-
leg felmente si ideje t to lti. 

Pengő Roland élelmezésvezető helyettes  

 

 

 

 

Napközi Konyha hírei 

Tisztelt Sporttársak! 2 016/2017. e vi bájnoksá gbán lábdárú go  csápátúnk á Me-

gyei II. osztá ly Keleti-csoportjá bán 

indúlt. Ebben áz osztá lybán má r 

igen ero s csápátok vánnák. A 

Ko mlo  SC-nek ez egy kihí vá s, mert 

úgyán is csápátúnk e veken keresz-

tú l á Megyei III. osztá lybán szere-

pelt. Az Ifjú sá gi csápátott Súhá 

Zoltá n irá nyí tjá, mí g felno tt csápá-

túnkát Besenyei Já nos. 

Ifjúsági csapat eddig eredménye: 

Ko mlo -Má tráderecske 0-2 

Ko mlo -Egerszo lá t 6-3 

Tiszáná ná-Ko mlo  0-3 

Ko mlo -Szihálom 18-1 

Poroszlo -Ko mlo  5-3 

Ko mlo -Be lápá tfálvá 2-5 

Pe ly-Ko mlo  1-1 

Tábellá n á 7. helyet fogláljá k el. 

Felnőtt csapatunk eredménye: 

Ko mlo -Má tráderecske 3-3 

Eger-Ko mlo  9-2 

Ko mlo -Egerszo lá t 0-0 

Tiszáná ná-Ko mlo  0-5 

Tárnálelesz-Ko mlo  8-0 

Ko mlo -Szihálom 17-0 

Poroszlo -Ko mlo  3-3 

Ko mlo -Be lápá tfálvá 2-3 

Pe ly-Ko mlo  4-1  

Felno tt csápátúnk á tábellá n á 11. 

helyet fogláljá el. 

 

Kömlő Sport Club Elnöksége: 

Túro  Támá s elno k, Antál Pe ter 

elno kse gi tág, Besenyei Já nos el-

no kse gi tág, Bálá zs Tibor elno kse -

gi tág, To th Jo zsef elno kse gi tág, 

Várgá Já nos elno kse gi tág, Ká llái 

Sá ndor elno kse gi tág, Nágy Sá ndor 

elno kse gi tág e s Pengo  Rolánd el-

no kse gi tág.  

Ko szo njú k, minden szúrkolnák 

mind házái mind idegenbeli me r-

ko ze sen válo  búzdí tá st, tá mogá-

tá st. 

Ko szo njú k Csonká Lá szlo  e s 

Szárvás Jo zsef fo rendezo nek, hogy 

minden házái me rko ze sen rendel-

keze sú nkre á llnák.  

Sporttá rsi ú dvo zlettel: 

 

 

 

Pengő Roland  

elnökségi tag 

Kömlői Sport Club hírei 
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2 016. okto ber 3 e s 10 ko zo tt kerú lt megrendeze sre, im-

má r 11. álkálommál áz Örszá gos 

Ko nyvtá ri Nápok rendezve nysoro-

zát, melyhez ko nyvtá rúnk áz ide n 

is csátlákozott to bb ko nyvtá ri 

prográmmál. 

He tindí to  prográmúnk Nágy Be lá, 

volt ko mlo i lákos csálá di portre i-

bo l ke szú lt kiá llí tá s megnyito já 

volt. Be lá bá csi rájzáit, festme nyeit, 

lá nyá Sipos Gá borne  Máriká, e s 

rokonái bocsá tottá k á rendelkeze -

sú nkre. A kiá llí tá s megnyito já n 

Máriká mese lt e desápjá ro l e s á 

ke pek szú lete se ro l. 

A prográmsorozát má sodik nápjá n 

áz á ltálá nos iskolá 7. e s 8. osztá -

lyos tánúlo i interáktí v terme szetis-

meret o rá n ismerkedhettek meg á 

tá voli vide kek e lo vilá gá vál. Az elo -

ádá st To th Támá s táná r ú r tártot-

tá. 

Az Örszá gos Ko nyvtá ri Nápok 3. 

nápjá n á Mágyár Ne pmese nápjá 

álkálmá bo l kerú lt megrendeze sre 

ko nyvtá rúnkbán á Mesemondo  

verseny, melyre á ltálá nos iskolá s 

gyerekek jelentkeztek. 

 

Ke t korcsoportbán versenyeztek á 

gyerek. 1. korcsoport: I. helyezett: 

Burai Angelika, II. helyezett: Tu-

ró Molli, III. helyezett: Kállai Vir-

ginia Andrea.  

2. korcsoport: I. helyezett: Ra-

mos Melissza, II. helyezett: Lólé 

Henrietta, III. helyezett: Turó Ba-

lázs 

A dí jázották oklevelet, ko nyvet e s 

ájá nde kcsomágot kápták, de á to b-

bi gyerek sem tá vozott ú res ke zzel. 

Re szve telú ke rt emle klápot, ápro  

ájá nde kot e s csokolá de t kápták.  

A zsú rize sben Májoros Zitá o vodá-

vezeto  volt á segí tse gemre. 

Negyedik prográmúnk illeszkedett 

á Ko mlo i Kúltúrá lis Nápok prog-

rámjá bá is. 

Ezen á nápon, Dr. Pinte rne  Ko mlo i 

Mária; Kömlői hagyományok cí-

mű könyvének bemutatóján ve-

hettek re szt á ko nyvtá rbá ellá togá-

to k. A ko nyvbemútáto n Dr. Nágy 

Jeno  mondott ájá nlá st. Egy nágyon 

jo  hángúlátú , csálá diás, mú ltide zo s 

korá este t to lthettú nk egyú tt. Ko -

szo njú k sze pen Máriká ne ninek áz 

e lme nyekben bo velkedo  elo ádá st, 

Júrá nyi Jo zsefne  Icá ne ninek pedig, 

á kiá llí tá si tá rgyákát! 

A Ko mlo i hágyomá nyok cí mú  

ko nyv á ko nyvtá rbán megvá sá rol-

háto , vágy megrendelheto . 

A GINÖP- 6.1.2-15-2015-0001 pro-

jekt kerete ben te rí te smentes infor-

mátikái ke pze s indúl á ko nyvtá r-

bán. A ke pze s 2x35 o rá s csoportos 

ke pze si formá bán válo súl meg. Az 

indúlo  15 fo  re sze re á ke pze s indí -

tá sá nák ido pontjá elo re lá tháto án, 

2016. december 22 - 2017. jánúá r 

20 ko zo tti ido szákbán kezdo dik. A 

ke pze sben re sztvevo k á ke pze sro l 

tánú sí tvá nyt kápnák. 

Ko nyvtá rúnkbán is megkezdo do tt 

áz elektronikús ko lcso nze s áz 

eCorviná integrá lt ko nyvtá ri rend-

szer hászná látá vál. Ez á ko lcso nze -

si rendszer á tlá tháto bbá  teszi e s 

leegyszerú sí ti á ko lcso nze s mene-

te t. 

 Ko nyvtá ri szolgá ltátá súnk á 

ko nyvtá rko zi ko lcso nze s, leheto ve  

teszi áz olváso k szá má rá, hogy á 

ko nyvtá rúnkbán nem fellelheto  

ko nyveket, má s ko nyvtá rákto l 

megke rjú k. Ezzel á szolgá ltátá ssál 

má r eddig is sok olváso i ige nyt ki-

ele gí tettú nk. Vá rjúk á tová bbi meg-

kerese seket is.  

A könyvtári beiratkozás továbbra is 

díjmentes, mivel a beiratkozási díj 

befizetését az önkormányzat átvál-

lalta. 

A Mikúlá s e s á Kárá csony ko zeled-

te vel áz ájá nde kozá s megko nnyí te -

se ben is segí tse get nyú jtúnk á 

ko nyvtá rbán. Kedvezme nyesen 

lehet mesés-, ke pes-, száká cs-, ú ti, 

könyveket rendelni a könyvtár-

ban. De rendelhetők még náptá-

rák, ke pes álbúmok, rege nyek, ko -

telezo  olvásmá nyok, szí nezo  e s 

mátricá s ko nyvek is.  A ko nyvkí ná -

látot nyitvátártá si ido ben megte-

kinthetik. 

Találkozunk a könyvtárban! 

 

Mércséné Huszti Mónika 

könyvtáros 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely hírei 
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T elepú le sú nko n okto ber 3 e s 

okto ber 8 ko zo tt zájlott le á 

XXIII. Ko mlo i Kúltúrá lis Nápok 

rendezve nysorozát. A szí nvonálás 

prográmok ko zú l bá trán vá logát-

hátott á fiátálább e s áz ido sebb 

generá cio  is. 

A he t minden prográmjá t ve gig 

kí se rte áz E rte ktá ri Kiá llí tá s, áme-

lyet he tfo n de lútá n nyitottúnk meg 

á Mú velo de si há z nágyterme ben. 

Távályhoz ke pest, nágy o ro mú nk-

re, bo vú lt á kiá llí tott ányág. 

Ú jdonsá g e s nágy siker volt á lek-

vá r e s me z ko stolá s, á lá togáto k 

hágyomá nyos, re gi sú teme nyekbo l 

is mintá t vehettek. Ilyen volt á to k-

mágtortá, roste lyos kálá cs, ko ttbe -

les, ho kifli. 

A nápot kúltú rmú sor zá rtá versek-

kel, dálokkál, zene vel. 

Kedden á sport já tszottá á fo szere-

pet. A reggeli kocogá s útá n de lelo tt 

kerú lt sor á hágyomá nyos Gá rdo-

nyi Kúpá rá. Májd ásztálitenisz ver-

seny, tá nchá z e s ve gú l egy nágyon 

e rdekes úgro ko te l bemútáto  ko -

vetkezett. 

Minden e vben megemle kezú nk á 

fálú legido sebb láko iro l is áz Ido -

sek Vilá gnápjá álkálmá bo l. Szerdá n 

hí vtúk meg á nyúgdí jásáinkát egy 

sze p ú nnepi de lútá nrá, áhol á pol-

gá rmester ú r ko szo nto tte o ket 

nágy tisztelettel. Májd áz o vodá sok 

e s áz iskolá sok mú sorá ko vetke-

zett. Az A rpá d Nosztálgiá Zenekár 

re gi slá gerei ko nnyeket csálták 

ido seink szeme be. Ko vetkezett á 

finom vácsorá, á szeme lyre szo lo  

ájá nde kok á tádá sá. Kú lo n ájá nde -

kot kápták á fálú legido sebb láko i. 

Az ú nnepse g meglepete svende ge 

Búnyo s Pityú volt, áki nágyon jo  

hángúlátot teremtett, volták, ákik 

me g tá ncrá is perdú ltek. 

A csú to rto ko t á szí nhá znák, áz iro-

dálomnák szenteltú k. De lelo tt áz 

ovisokát szo rákoztáttá k egy bá b-

elo ádá ssál, de lútá n áz iskolá s gye-

rekek nevethettek nágyokát A 

dzsúngel ko nyve c. szí nhá zi elo -

ádá son á Mú velo de si há zbán. Este 

á felno ttek is megtálá lháttá k á ne-

kik tetszo  prográmot á telepú le s 

ko nyvtá rá bán mútáttá be 

Dr.Pinte rne  Ko mlo i Má riá á ko mlo i 

hágyomá nyokro l í rt ko nyve t. A 

lelkes ko zo nse g reggelig is elháll-

gáttá volná áz e rdekes to rte nete-

ket á szerzo  e lme nyszerú  elo ádá -

sá bán 

Pe nteken Románápot szervezett á 

Kisebbse gi Ö nkormá nyzát. A helyi 

felle po ko n kí vú l á ko rnyezo  tele-

pú le sekro l is e rkeztek tá ncosok, 

e nekesek, zene szek. Sztá rvende g á 

Szilvá si Gypsy Folk Bánd volt.  

A zá ro náp is igen mozgálmás volt. 

10 o rá to l vende gú l lá ttúk telepú le -

sú nko n á Ko mlo ro l Elszá rmázottá-

kát. A sze pszá mú  kis csápáttál ve -

gig se tá ltúnk á fálú Fo  útcá já n, 

megtekintettú k á ko ze pú leteket, 

templomot, Tá jhá zát, májd egy fi-

nom ebe d mellett mindenki mese lt 

mágá ro l, áz e lete ro l, hová  vetette á 

sors. Bá der Erno  e s zenekár gon-

doskodott á jo  hángúlátro l. 15 o rá-

kor á tse tá ltúnk á Mú velo de si há z-

bá, áhol á Ko rúsok Tálá lkozo já ko -

vetkezett. 

A helyi Nefelejcs Ne pdálko ro n kí -

vú l nyolc ko rús e s egy zenekár 

nyú jtott felejthetetlen e lme nyeket 

á hállgáto sá gnák. Minden felle po -

nek ájá nde kkál, emle kláppál e s 

í zletes vácsorá vál kedveskedtú nk. 

Nágyon ko szo no m mindenkinek á 

múnká já t, ákik segí tettek á rendez-

ve nysorozát lebonyolí tá sá bán, 

ákik felájá nlottá k e rte keiket á kiá l-

lí tá srá, ákik sú to ttek, fo ztek, tá n-

colták, zene ltek, e nekeltek, versel-

tek á prográmokon. 

 

Reme lem mindenki jo l e rezte má-

gá t e s sze p e lme nyekkel lett gázdá-

gább. 

 

 

 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 

XXIII. Kömlői Kulturális Napok 
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Életem ablakai 

 
Feketeföld 
 

 

O dá vá gyom e n, áhol á he-
gyek, dombok, gyú ro de -

sek lá gyán elsimúlnák. A tá ját nem 
to rik meg sziklá k, áz e g fele  to ro  
mágássá gok, á nyá ron is hávás 
hegyteto k. Szelí den elterú l á ter-
me keny fekete fo ld, áhová  áz o se-
im izzádsá gá húllt. Csák ne há ny 
kilome terrel ode bb, ez á fo ld ádott 
medret á Tiszá nák is. Ez á fo ld á 
szú lo fo ldem, ámito l csák egy o le-
le snyi tá volsá g vá lászt el á Já nosi 
tányá to l, E desányá m szú lo fo ldje -
to l, áhol á bo lcso je ringott. Ödá 
vá gyom á fense gesen elterú lo  sí k-
sá grá, áhol á tekintet is szábádon 
szá rnyálhát, áhol ú gy e rezhetem, 
áz Isten tenyere ben vágyok, e s 
mint egy kúpolá terú l el fo lo ttem á 
ke k e g. Itt á nyá ron á náp súgárá 
perzseli á fo ldet, mert ú gy szereti 
o  is, hogy nem ismeri á me rte ket. 
Az o szi nápsú te s lá gyán simogátjá 
á sá rgúlo  leveleket, áztá n á tádjá á 
szelí d sze lnek, hád sodorjá áz to-
vá bb áz áránylo  nápsú te sbe. A te l 
is olyán igázi, á ve gtelen fehe r tá-
káro já vál betákárjá á fo ld sebeit, 
ámi me g áz o szi ávárt temeti, miú-
tá n áz o szi eso  elsiráttá. A távász 
lelkesen bont rú gyet, májd levelet 
e s virá got, e s á fo ld vá rjá á dolgos 
emberek múnká já t. E letem leg-
szebb távászái itt volták, áhol el-
vittem á fiáimát keresztelni áz 
o don templom fálái ko ze , áz Isten 
há zá bá. Má rá má r te rdre ereszke-
dett á páplák, minthá imá dkozná. 

Most eljútottám Sárúdrá, áhol 
emle ktá blá t ávátták á Já nosibán 
e lt emberek emle ke re, ákiknek 
nágy re sze má r o ro k á lmá t álúsz-
szá. Ahol áz emberek bárá tsá go-
sák, nyí ltszí vú ek me g má is, nem 
sájná ljá k áz ido t. Há rom kí se ro nk 
ván, e s mi is há rmán vágyúnk. Bo-
rú s ido  ván, í gy nem túdúnk ki-
menni Já nosibá, mert á fo ld rágád 

á sá rto l. Ká rpo tlá súl megmútátjá k 
á Tiszá t, á kincseiket, e s ván idejú k 
besze lgetni. 

Májd szo bá kerú lnek á re gi 
ido k múnká i, ámi áz e lethez tár-
tozták. 

– Emle kszel, á ká posztátápo-
sá srá? – ke rdezi áz egyik kí se ro  
to lem. 

– Persze. Ö szi este n á legyálúlt 
ká posztá t á legkisebb gyerek tá-
postá á hordo bán, álápos lá bmosá s 
útá n. 

Az o cse mre pillántok. Zo ld 
szeme ben á re gi o sz fe nye csillán. 
Emle kszik. E g á tú z á spárheltben 
á mágúnk á ltál ke szí tett tú zelo vel. 
Amit áúgúsztúsbán tápostúnk, 
ámikor má r volt ú j to rek. A petro -
leúmlá mpá fe nye ne há megingott. 

 Ö  legkisebb, o  fogjá táposni á 
ká posztá t. Má r re g lá bát mosott 
áláposán, most á lo cá n á ll e s árrá 
vá r, hogy mehessen, táposni á ká -
posztá t. E n irigyen figyelem e s 
túdjá, hogy kicsit irigy vágyok rá . A 
lá mpá fe nye ápro  kis csillá mokát 
lop á szeme be, májd ne zem, mi-
lyen nágy á rnye kokát rájzol ez á 
fe ny á ho fehe r fálákrá. Ná lúnk 
mindenkinek ván feládátá, de csák 
ánnyi, hogy ne merí tsen ki ben-
nú nket, gyerekeket, inká bb csák 
megero sí tsen. E n te blá bolok, nem 
tálá lom á helyemet, mindig ú tjá -
bán vágyok válákinek, mert ná-
gyon szeretne k e n is szorgoskodni. 
E desápá m á nágy fej ká posztá kát 
vá gjá fe lbe, májd kiszedi á torzsá t. 
A bá tyá m má r gyálúljá á ká posztá-
fejeket, E desányá m e s á má sik 
testve rem á birsálmá t, á so t, á fú -
szereket me ri ki. E desányá m á fe l-
bevá gott ká posztáfejek fele  int e s 
mosolyog. Túdom má r, ádogátom 
áz elo ke szí tett ká posztá t á bá -
tyá mnák, gyálúlá srá. Túdom, most 
áz o cse mnek is ez jút áz esze be, e s 
olyán emberekkel ván szeren-
cse nk besze lgetni, ákik pontosán 
e rtik, mire gondolhátúnk, mert 
nekik is vánnák hásonlo  e lme nyeik 
ott Sárúdon. 

Má meg á gyorse ttermek. 

Megvá ltozott á vilá g. Ami egyre szt 
jo  is, hiszen á techniká fejlo dik e s 
kell ez is. De… áz egyú tt to lto tt 
meghitt vácsorá k, ámikor ánnyi 
minden szo bá kerú l, olyán dolgok 
is, ámit nincs ido  má skor elmondá-
ni, egy terí tett ásztál ko rú l sokkál 
ko nnyebb. Elsimúl á kú lvilá g zájá, 
á náp se relmei e s rá jo n áz ember, 
ez mind le nyegtelen, hiszen ázok-
kál vácsorá zok, ákiket á legjobbán 
szeretek. Ezt má r nem fejtem ki, 
mert pont túdjá, ákivel besze lek, 
mire gondolok. 

– Ti mivel tú zeltetek? Mond ez 
válámit neked: gánájtáposá s? – 
ke rdezi áz egyik sárúdi no . Szinte 
perceken belú l ázonos húllá m-
hosszon vágyúnk, túdjúk, miro l 
besze l á má sik. Nevetek, áz o cse m 
is nevet e s á nevete s elú zi á szú rke 
felho ket. 

– Igen, há t persze. – E s elo t-
tem ván á re gi ido  minden várá zsá. 
– Má meg egy gombnyomá s e s me-
leg ván, de jo l ván ez is í gy, ko ny-
nyebb áz e let. Aze rt nekú nk ákkor 
ez nem volt fá rádtsá g, e lme ny volt, 
í gy e ltú k meg. 

Csák á romántiká tú nik el. 

– Má nem lá tok bándá zo  gye-
rekeket. A szú lo k megvá logátjá k, 
ki e s mikor mehet hozzá júk. A szú -
lo  vá lászt bárá tot sok helyen. Fe l-
tik á gyerekeket. Megvá ltozott á 
vilá g. A te ve bo l is csák á rossz hí -
rek jo nnek, beto re s, ráblá s. 

–  Re gen is volták, ákik megvá -
logáttá k á gyerekeik bárá táit, csák 
te nem vetted e szre. 

– Meglehet, nem vettem e szre, 
mert mi Ko mlo n, áz úgáron já t-
szottúnk, to lto ttú k áz ido t.  Kerget-
tú k á cserebogárákát. Fútottúnk 
útá núk, mí g teljesen el nem fá rád-
túnk. Annyi felfedezni válo  volt ott. 
Ött mindenhol e let volt, me g á fú -
vek to ve ben is. 

– E s á kúkoricáfosztá srá? 

A tekintetek áz emle kekro l 
mese ltek. Nem szo ltúnk, csák á 
testve remmel o sszene ztú nk.  
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 Lovás kocsivál hoztá k házá á 

kúkoricá t á hátá rbo l, á Páp tágro l, 
á Já nosi tányá felo l, Szá rázbo  felo l, 
Rá khá t felo l, Hí dve g felo l, mikor 
merre volt á kúkoricáfo ldú nk. 
Apúká m hájtottá á lovákát, moso-
lyogvá ú lt á szeke ren. Nem felej-
tem el á mosolyá t, olyánfe le mo-
soly volt ez, ámikor nágyon sokád 
kú zd váláki áze rt, ámit szeretne 
ele rni, e s gyo z. A gyo ztesek moso-
lyá volt e s á múnká bá vetett hite . 
Ezt áz o nmágá t nem kí me lo  hitet 
e s á szeretete t hágytá o ro kú l rá nk 
áz ápá nk, ámit mi á to ro kí tettú nk á 
gyerekeinkbe. Boldog volt, mert á 
múnká já nák áz eredme nye t hoztá 
házá á csálá djá nák. Visszávitte á 
szekeret á csá rdáúdvárbá, megve-
regette á lovákát, jo  múnká t ve gez-
tek. Szerette áz á llátokát. A kúkori-
cácso veket, ámikor fosztottúk á 
csúhá já to l. Má r ke so  este re já rt áz 
ido . Me g ele g meleg volt áhhoz, 
hogy kint lehessenek á gyerekek is 
áz údváron, segí tettú nk mi is. Az 
ege sz csálá d meg á szomsze dok, 
rokonok o sszejo ttek, hogy hámá-
rább legyen ke sz á múnká. A vihár-
lá mpá á nyá ri konyhá nk fálá n egy 
szegre volt ákásztvá, áminek á fe -
nye beárányoztá á kúkoricá t foszto  
emberek árcá t.  Mi gyerekek szin-
te n fosztottúk á kúkoricá t. Nem 
szo lták ákkor sem rá nk, há já tszáni 
kezdtú nk. Há trá vetettem mágám á 
kúkoricá fosztá sá bá, ámi engedel-
mesen, mint egy á gy terú lt el álát-
tám. Ne ztem á csillágokát, gyo -
nyo rko dtem áz e gbolt kúpolá já -
bán, ámi minden pompá já bán te-
rú lt el felettú nk.  Nem túdtúk meg-
fogálmázni me g ákkor, mi o szto ke l 
bennú nket kácágá srá, úgrá lá srá. 
Most má r túdom, áz e leto ro m, e s á 
szábádsá g e rze se, á boldogsá g, 
hogy erre á fo ldre e s ebbe á csá-
lá dbá szú lettú nk. Kácágnom kel-
lett, ámikor egyik-má sik testve rem 
kúkkántott ki á kúkoricáhá ncs álo l, 
húncút csillogá ssál á szeme ben. 
Amikor jo  terme s lett, á felno ttek 
dicse rte k áz ido já rá st, boldogok 
volták, hogy á fá rádsá gos múnká -
júkát meghá lá ltá á jo  ko mlo i feke-
tefo ld. E desányá m megkente á zsí -

ros kenyereket, kiporcio ztá áz 
otello  szo lo t, e s ez volt á vácso-
rá nk, á millio  csillágos szá llodá hoz 
já ro  vácsorá. Elmondhátom, e n 
voltám má r millio  csillágos szá llo-
dá bán, ámihez ege szen má smilyen 
gázdágsá g kell, mint á pe nz. 

 Amikor má r kezdtú nk fá rádni 
e s elcsendesedtú nk, belebújtúnk á 
há ncs ko ze , e s hállgáttúk á felno t-
tek besze lgete seit. Mivel á gyerek-
zsiváj megszú nt, á felno ttek bá t-
rábbán besze lgettek mindenfe le 
dologro l, to rte netekro l, ámit ná-
gyon szerettú nk hállgátni. Nágyon 
sok to rte net megmárádt áz emle -
kezetemben, e letekro l, sorsokro l. 

* 

A llúnk á Tiszá pártjá n e s ne z-
zú k á vizet. A folyo  egy kis szige-
te n, vágy á kányárúlátá bán fá k 
vánnák, kis ligetet álkotnák ve gig á 
meder mente n. E rintetlen á terme -
szet, gyo nyo rú . Ú gy bú csú zúnk á 
kí se ro inkto l, minthá mindig is is-
mertú k volná egymá st. 

Amikor indúlúnk házá, szo lok 
á testve remnek: 

– Itt lássán menjú nk. 

Ne zzú k á há zákát. Itt me g ván-
nák re gi ido k emle ke t ide zo  kár-
bántártott re gi há zák. Ablákáik 
bárná kerettel ne znek bele áz esti 
szú rkú letbe. Felú jí tott fákápúi 
szinte mosolyognák áz útcá rá. 
Megú júlt, nem sodortá el áz ido , 
nem lesz áz enye szete . Az á mbitú-
sáljá fá oszlopái fárágották. Bizto-
sán re g nem áz lákik má r benne, 
áki e pí tette, de áki megvette vágy 
o ro ko lte, áz szereti ezt á há zát. 
Lássán megy áz áúto , e s lá tok me g 
pá r ilyen sze p kis há zát. 

Lássán Ko mlo re e rú nk. Má r 
ero sen szú rkú l, de kedves roko-
nokkál tálá lkozúnk, ezt nem hágy-
hátjúk ki. Pá r szo t vá ltúnk Já nosi-
ro l. A Vitko czi csálá d ott e lt, áz o  
e desápjúk is, egy csálá dbán E des-
ányá nkkál. Ko zo sek á gyo kereink. 
Nágyon jo  ne há ny szo t vá ltáni, e s 
jo  mego lelni o ket. Aztá n megá llúnk 

á temeto ne l, e s fejet hájtúnk á szú -
leink sí rjá elo tt, mert itt mindig 
fejet hájtok, mint áz e rett bú záká-
lá sz. Emle kek o lelnek á t e s ringát-
nák. Itt á szú lo fo ldem, szú lo fo l-
dú nk. Ege sz náp szomorú  eso s ido  
volt. Má r á há zák ko rvonálái lá t-
szánák, elnyeli áz este, áhogyán 
megyú nk ki á fálúbo l. Jo  is ez á 
szú rkú let, mert nem lá tom, áz egy-
kor gondos portá k mive  vá lták. 
Nem lá tom á há zák fálá ro l lemá llo  
vákolátot, ámit áz elmú lá s márt á 
fálákbá. Az ú res há zák lássán te rd-
re rogynák, mú veletlen gázos tel-
keken. Ahol ván is e let, á legto bb 
helyen áz áblákok hideg nyirkos 
lehelettel ne znek áz útcá rá, hirdet-
ve, itt á szú kse g lákik. A tehetetlen 
vá rákozo  szú kse g, ámi á gázos ker-
tekre is kikú szik, e s csák vá ráko-
zik. 

– Eljo vú nk ákkor is, há nápsú -
te s lesz e s á fe ny ko rú l o lel min-
dent. Eljút minden kis szegletbe á 
tenni ákárá s. Nem túdom, mennyi 
ido nek kell me g eltelnie. Erre vá -
gyok, de nágyon. 

 

2016.10.31. 

 

A napokban jártam Kömlőn, 
a tájat körbe ölelte az őszi nap-
sütés. A temetőben rendezett sí-
rok között járda készült. A busz-
megálló újjáépült, az óvoda épü-
lete kibővült. Várja a gyerekeket, 
igényesen tisztán. Igen, jó volt 
ezt látni, mert valami történt az 
én szeretett szülőföldemen. 

 

 

 

Veres Tamásné Kiss Katalin 
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2016.  szeptember-október hónapban született kömlői lakosok: 

Bári  Já nos  án.: Cso ká Ildiko , Mohá csi Attilá án.: Lo le  Márgit,  

Sto c Já nos án.: Sto c Beá tá, Örto  Ölive r Bence án.: Örto  Mo niká,  

Pengo   Biánká án.: To th Biánká 

 

2016. szeptember-október hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

 Szábo  Joáchim 83 e ves , Nágy Be lá ne  83 e ves,   

Ká lláine  Túro  Máriánná 36 e ves, Horvá th Andrá sne  50e ves 

 

A Nyúgdí jások Heves Megyei Szo vetse ge Turo  Tama snak, Ko mlo  Ko zse g polga rmestere nek  

áz Ido sek Vilá gnápjá álkálmá bo l áz „Idősbarát  polgármester„ kitú nteto  cí met ádomá nyoztá. 

Az oklevelet 2016. okto ber 1-e n, ú nnepe lyes keretek ko zo tt ádtá k á t á Keme ny Ferenc Sportcsárnokbá. 

Grátúlá lúnk, tová bbi sikeres múnká t e s jo  ege szse get kí vá núnk! 

*** 

Tisztelettel grátúlá lúnk Dr. v Nagy Jeno  u rnak,  

ákinek á Mágyár Vide k Örszá gos 56-os Szervezet Örszá gos Elno kse ge  áz 1956-os forrádálom e s szábádsá ghárc 

60. e vfordúlo já n 1956 szellemi o ro kse ge nek mego rze se e rt e s á mágyársá gnák tett szolgá látáie rt  á  

HŰSÉG A HAZÁHOZ ÉRDEMKERESZT  

kitú ntete st ádomá nyoztá. 

             Múnká já hoz tová bbi sok sikert  e s jo  ege szse get kí vá núnk! 

Ez már a harmadik érdemkereszt a Vitézi Érdemkereszt és a Hűség 1956-hoz Érdemkereszt mellett,  amit átvehetett Dr. v Nagy Jenő,                      

és elmondása szerint számára ez a legbecsesebb. 

Az érdemkereszt adományozásánál figyelembe vették azt a tényt is, hogy Kömlőn  aktívan részt vesz a nemzeti ünnepeken  

és egyéb községi rendezvényeken is.  

Az országos hagyományőrző és kegyeletápoló szervezetek (egyesületek) vezetői, tisztségviselői nagyra értékelik, hogy egy  hátrányos helyzetű 

településen, úgy, mint szülőfaluján is vállal közszereplést.  
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Gyerekeknek 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2016. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rmesteri hivátál: 06-36/481-021   

e-máil: titkárság.kúmleú@intellimáil.hú  

Örvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám(ingyenesen hívható) 
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter , térségünk polgármesterivel 

 tartott közös sajtótájékoztatója Egerben. 
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