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 Tisztelt Lakosság! 

 

K é rém, éngédjé k még, hogy bé-

szá molják Ö no knék Ko mlo  

Ko zsé g Ö nkormá nyzátá nák 2017-é vi 

munká já ro l, áz élé rt érédmé nyékro l, 

féjlészté sékro l. 

2017 é vbén áz Ö nkormá nyzát 

275.819.000 Ft ko ltsé gvété sbén ré szé-

su lt, mélyét á téstu lét égyhángu án 

hágytá jo vá  ugyán ékkorá kiádá ssál, 

nullá Ft ko ltsé gvété si égyénléggél. 

Mély ko ltsé gvété s 2017 4. négyédé vé -

bén mo dosult 551.136.646 Ft-rá mély-

bo l 275.317.646 Ft ko zcé lu  foglálkoz-

tátá s szá má rá kápott o sszég. Ado bévé -

téléink 2017 okto bér 31-ig á ko vétké-

zo ké ppén álákulták: 

Kommuná lis ádo  bévé tél: 1.184.000 Ft

 Térvézétt: 2.772.000 Ft 

Ipáru zé si ádo  bévé tél: 2.037.000 Ft

 Térvézétt: 2.828.000 Ft 

Gé pjá rmu ádo  bévé tél: 1.478.000 Ft

 Térvézétt: 4.694.000 Ft 

A fénti mé rlégbo l is lá tszik, hogy Ö n-

kormá nyzátunknák ádo bévé téléi sáj-

nos á 2017-és é vbén igén álácsonynák 

bizonyulták. Ez to bb, réá lis okbo l kifo-

lyo lág válo sulhátott még. Kommuná lis 

ádo  tékintété bén léginká bb á láká scsé-

ré k é s ingátlán éládá sok vé gétt, áhol á 

tulájdonosok ném jéléntétté k áz Ö n-

kormá nyzát szá má rá á vá sá rlá st, illét-

vé áz éládá st vágy cséré t.  

Ipáru zé si ádo  bévé téléink cso kkéné sé 

ábbo l ádo dik, hogy Ö nkormá nyzátunk 

vá llálkozá s bárá ttá  vá lt, í gy hogy ségí t-

sé á vá llálkozo kát áz ipáru zé si ádo  

mé rté ké t 0,5%-rá cso kkéntétté. 

Gé pjá rmu ádo  tékintété bén szinté n 

élmárádták á lákossá g ré szé ro l áz ádá s

-vé télék béjélénté séi, mí g éméllétt 

Somogyi Pá l kollé gá nk, áki áz ádo -

u gyéké rt félélt, ido ko zbén lémondá s-

sál é lt é s élhágytá áz Ö nkormá nyzátot.  

2018 é vré áz Ö nkormá nyzát nágy 

hángsu lyt fog féktétni ézén élmárádá -

sok béhájtá sá rá, é s ku lo no sén odá fog 

figyélni árrá, hogy á fénná llo  o sszégék 

béfizété sré kéru ljénék. Ké rju k á tisz-

télt lákossá got is, hogy á 2018.03.15-ig 

szá mukrá kiku ldo tt égyénlégé rtésí to k 

álápjá n áz ésétlégésén fénná llo  tárto-

zá sá t szí véskédjénék miélo bb béfizét-

ni. 

Mint áhogy áz éléjé n léí rtám, 

Ö nkormá nyzátunk áz idéi é vbén 

275.317.646 Ft o sszégét tudhátott 

mágá é nák, mély o sszég á ko zcé lu  fog-

lálkoztátá s kérété bén kéru lt félhász-

ná lá srá. 2017-é vbén áz á tlágos ko zfog-

lálkoztátott lé tszá m 270 fo  volt. Ezén 

szá moknák ko szo nhétju k, hogy télépu -

lé su nko n szá mtálán béruhá zá s válo -

sulhátott még ébbén áz é vbén. Kiálákí -

tottunk é s á tádtunk égy ko zpárkot, 

Félu jí tottuk mu vélo dé si há zunk pádlo -

zátá t, Ú j ku lso  é s bélso  fésté st kápott á 

szí nhá ztérém é s á kisébb é pu léthéz 

tártozo  térmék. Kibontottuk é s u j, ho -

szigétélt nyí lá szá ro krá cséré ltu k á ré gi 

ku lso  áblákokát é s ájto kát. Ko ztémé-

to nk téljésén ko rbén u j kérí té st, válá-

mint u j bélso  u tburkolátot kápott. 

Mégu jí tá srá kéru lték á csápádé kví z 

élvézéto  á rkok, é s u j á térészék béé pí -

té sé ré is sor kéru l. Tá jhá zunk is u j fés-

té st kápott, áz udvárá n kiálákí tá srá 

kéru lt ké t réndézvé nysá tor szá má rá 

kiálákí tott té r, mély ké t réndézvé ny-

sá trát szinté n á ko zfoglálkoztátá s ké-

rété n bélu l é pí tétték még ko zmunká -

sáink. A mézo gázdásá gi prográmon 

bélu l kiálákí tá srá kéru lt égy téljésén 

u j, fu théto  fo liásá tor is, mélyét térvé-

ink szérint á 2018-ás é vbén mé g u jább 

sá torrál szérétné nk bo ví téni. Az idé n 

is folyámátos volt á télépu lé sén á fu -

nyí rá s, szémé tszédé s, virá gosí tá s, ko z-

téru léték gondozá sá.  

(Folytatás a következő oldalon) 

     K Ö M L Ő  N É P E  A L A P Í T V Á N Y   
 

     K U R A T Ó R I U M Á N A K  K I A D V Á N Y A  
 

Új kiadásban  III. évfolyam  6. szám 
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Ú j kérí té st kápott á ré gi zsido  téméto  

is. Folytáto dták á já rdáé pí té sék, í gy 

ászfált burkolátu  já rdá t kápott to bbék 

ko zo tt áz égri u t égy ré szé, á Kossuth 

u t égy ré szé, á Bocskái u t égy ré szé, áz 

Ady éndré u t égy ré szé illétvé á Rá -

ko czi u t égy ré szé is, válámint viáco-

lor burkolátu  já rdá t kápott Szinté n áz 

Egri u t to bb szákászá, á Bocskái u t égy 

szákászá é s folytáttuk á Rá ko czi u t 

já rdá já nák kié pí té sé t égé szén áz utcá 

vé gé ig. Mély já rdáé pí té sék térvéink 

szérint á ko vétkézo  é vbén is tová bb 

folytáto dnák, szá mos má s u j u tszá-

kászt bévonvá, hogy télépu lé su nk 

égysé gésébb, réndézéttébb ké pét mu-

tásson. Szinté n Ko zfoglálkoztátá si 

prográmnák ko szo nhéto én ké szu lték 

él á ko zpárkunk pádjái, áz inté zmé -

nyéink kérí té séinék u jrámá zolá sá is. 

Mézo gázdásá gi vá llálkozo ink munká -

já t élo ségí tvé to bb szákászon élké -

szu lték á sá rrá zo  u tszákászok, mélyék 

á mézo gázdásá gi gé pék szilá rd burko-

látu  u trá to rté no  félhájtá sá t ségí tik 

élo . Cé ljá, hogy á kérékékré ráko dott 

sá r, mé g áz u trá to rté no  félhájtá s élo tt 

léhulljon á kérékékro l. 

Ö nkormá nyzátunk áz idé n is to bb 

pá lyá zátot is élnyért, mélynék kérété -

bén ászfált burkoláttál lá tháttuk él á 

Péto fi utcá égy szákászá t, á Bé ké ut-

cá t, á Léhél utcá t, á Déá k utcá égy ki-

sébb szákászá t, á Zrí nyi utcá égy szá-

kászá t válámint á párk, á mu vélo dé si 

há z é s á témplom élo tti pákolo  is még-

u julhátott. Sikérésén pá lyá ztunk áz 

’56-os émlé kmu  kiálákí tá sá rá is, mély 

émlé kmu  á ko zpárkbán kéru lt félé pí -

té sré. Ahogyán sikérésén pá lyá ztunk 

á mu vélo dé si há zunk szociá lis blokk-

jáinák félu jí tá sá rá is, mélyré o sszésén 

1,6 millio  Ft á ll réndélkézé su nkré. 

Vé gu l, dé ném utolso  sorbán áz idéi 

é vbén is, viszont idé n má r kiémélkédo  

sikérrél pá lyá ztunk tu zifá rá. A mégyé -

bén á légmágásább o sszégét nyértu k 

él, mélynék ko szo nhéto én á lákossá g 

ingyénés tu zifá tá mogátá sbán ré szé-

su lhététt, mélynék szé tosztá sá jélén-

lég is tárt. A fénnákádá soké rt élné zé -

su két ké rju k, áz ido já rá si ko ru lmé -

nyék vé gétt áz érdé szét is fénnákádá -

sokkál szá llí tjá szá munkrá á szu ksé -

gés ménnyisé gét. Az idéi é vbén is 

ázok szá má rá, ákik ném tu zifá t káp-

ták, Ö nkormá nyzátunk biztosí tott 

fu té si tá mogátá st pé nzo sszég formá -

já bán, válámint nyugdí jásáink idé n is 

ré szésu lnék májd á 10.000 Ft-os kárá -

csonyi tá mogátá sbán. A 2018-ás é vré 

tékintvé á Szociá lis álápszolgá ltátá s-

bán vá ltoztátá st ném térvézu nk, áz 

é tkézé si té rí té si dí jákát Ö nkormá ny-

zátunk ném éméli.  

Mindézék méllétt to bb pá lyá zátbán is 

ré szt vész mé g Ö nkormá nyzátunk, 

mélyék mé g ném kéru lték élbí rá lá s 

álá .  Há mindégyikén sikérrél szérépé-

lu nk, ákkor á ko zéljo vo bén mégválo -

sulhát mé g á télépu lé sén égy ido já rá s 

jélzo á llomá s. Kiálákí tá srá kéru lhét 

égy sportpárk, A szégrégá cio s pá lyá -

zát kérété bén szá mtálán béruhá zá s, 

szociá lis bé rláká sok, ko zfu rdo , oktátá -

sok, réndézvé nyék válo sulhátnák 

májd még. Folyámátbán ván égy rén-

dézvé nyszérvézé sré fordí tháto  pá lyá -

zát, illétvé égy gyérmékhá z kiálákí tá -

sá rá fordí tháto  pá lyá zát élbí rá lá sá is, 

válámint szá mos dologbán mégu jul-

hát á kisérdéi focipá lyá, lélá to vál, 

érédmé nyjélzo vél, vilá gí tá s félu jí tá s-

sál, lábdáfogo  há lo vál, áménnyibén 

sikéru l nyérnu nk.  

Vé gu l itt hászná lná m ki á léhéto sé gét, 

hogy tá jé koztássám á lákossá got, 

hogy bá r rémé nyéink szérint olyán 

zord ko ru lmé nyék idé n má r ném lész-

nék, mint á távályi té lén, dé ko zmun-

ká sáinkbo l égy 10 fo s csápát kiálákí -

tá sá rá kéru l sor, kik mégbí zá suk szé-

rint, há szu ksé gés, ákkor á télkékén 

bélu l élvé gzik á ho  éltákárí tá st, á tu zi-

fá féláprí tá sá t á néhézén ko zlékédo k-

nék é s ido sébbéknék, válámint áz 

ésétlégés bévá sá rlá st is. Ké rém, hogy 

áménnyibén érré igé nyt tártánák, Jé-

lézzé k á ko vétkézo  téléfonszá mok 

égyiké n:  

Ö nkormá nyzát: 481-021,  

Turo  Támá s polgá rméstér:  

06-30/829-35-57,  

Péngo  Rolánd: 06-30/306-66-73 

 

Kívánok mindenkinek békés, boldog  

karácsonyi ünnepeket és eredmé-

nyekben gazdag boldog új évet! 

 

 

Turó Tamás 

polgármester 
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 Tájékoztatás 

 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében 

a szegénység csökkenése érdekében, külö-

nösen a gyermekekre és várandós kismamák-

ra összpontosító intézkedések végrehajtá-

sára kerül sor. 

Az RSZTOP -1.1.1-16 kiemelt projekt cél-

ja, hogy rendszeres segítségnyújtás kere-

tében élelmiszercsomaggal lássák el az 

RSZTOP által meghatározott célcsoportban 

tartozó személyeket, családokat, az Euró-

pai unió és Magyarország kormányának fi-

nanszírozásával. 

Az RSZTOP projektek végrehajtása az aláb-

biak szerint valósul meg: 

A projekt keretében élelmiszercsomagokhoz 

jutnak a kedvezményezett járásokban élő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult, de intézményi ellátásban nem 

részesülő 0-3 éves korú gyermekek család-

jai, illetve az olyan háztartásban élő 

várandós anyák, amelyek háztartásban ak-

tív korúak ellátására jogosult személy él 

(a magzat 3 hónapos korától)  

Az RSZTOP-1.1.1 projekt keretében kiosz-

tásra kerülő élelmiszercsomag elsősorban 

alapvető élelmiszereket (pl.: lisztet, 

száraztésztát, cukrot, étolajat, konzer-

vet) tartalmaz. Az élelmiszercsomag érté-

ke 5.000.-Ft/hó. Mindemellett évente ket-

tő alkalommal tisztasági csomag kerül ki-

osztásra. 

A 0-3 éves korú gyermekek családjai hiva-

talos nyilvántartás felhasználásával ke-

rülnek tájékoztatásra a támogatásról, 

azonban a várandós anyák esetében nem áll 

rendelkezésre az SZGYF (Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság) számára ha-

sonló adatbázis. 

Ahhoz, hogy a várandós anya a projekt ke-

retében támogatásban részesülhessen, nyi-

latkoznia szükséges, hogy megfelel a pro-

jektben előírt jogosultsági követelmé-

nyeknek. 

A megfelelő nyilatkozat kitöltését köve-

tően az élelmiszercsomagban részesülő vá-

randós anya lakcíme szerinti család- és 

gyermekvédelmi szolgálat, vagy az SZGYF 

levélben értesíti a jogosultat arról, 

hogy bekerült a támogatandók körébe, tá-

jékoztatja az élelmiszercsomagok kiosztá-

sának módjáról.  

A csomagok kiosztását az SZGYF országos 

hálózatának munkatársai végzik a telepü-

lés vonatkozásában illetékes Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálatok, vagy az SZGYF 

 
Kik jogosultak az ingyenes influenza elleni oltásra? 

 

Hásonlo án áz élo zo  é vékhéz, á szí v-é rréndszéri, á lé gu ti, á dágá-

nátos, áz immun- é s ányágcsérébétégék, á 60 é vén félu liék, áz 

égé szsé gu gyi é s szociá lis szfé rá bán dolgozo k, illétvé áz ott tárto -

sán á polták, á báromfi- é s sérté stélépék dolgozo i, á vá rándo sok 

vágy á térhéssé gré ké szu lo k, á bévá ndorlo  ku lfo ldiékkél munká-

vé gzé su k sorá n, vágy szérvézétt ségí tsé gnyu jtá s kérété n bélu l 

ko zvétlén kápcsolátbá kéru lo k káphátjá k még áz ingyénés ol-

tá st.  

Ajá nlott ázonbán ázoknák is, ákik nápontá to mégko zlékédé ssél 

utáznák, u gyfé lszolgá láton dolgoznák vágy munká juk ré vé n sok 

émbérrél kéru lnék nápi kápcsolátbá.  

Az oltá s hátá sá 6–8 ho nápig tárt, ézé rt é vénté, á szézon éléjé n, 

ismé télt oltá srá ván szu ksé g.  
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SULI HÍREK 

N ovémbérbén mégtártottuk á táné v élso  iskolágyu -

lé sé t, áhol á széptémbér é s okto bér ho náp légjobb 

tánulo it jutálmáztuk.  

Elso  osztá lybán Lakatos Máté, má sodikbán Berki Ádám, 

á 3. á osztá lybán Turó Dzsinó és Illés Márton, 3. b osz-

tá lybán Turó Molli és Balogh Dzsesszika, 4. á osztá lybán 

Varga Anikó és Turó Tifani, 5. á osztá lybán Lólé Viktó-

ria, 5. b osztá lybán Turó János és Turó Benjamin, 6. á 

osztá lybán Nagy Nikletta, 6. b osztá lybán Illés Tamás 

Dávid, 7. á osztá lybán Turó Fruzsina Orsolya és Varga 

Tibor, 7. b osztá lybán Besenyei Máté Péter, 8. á osztá ly-

bán Antók Gábor és Pengő Dávid Gergő é rdémélnék 

dicsé rétét.  

A „Légréndésébb osztá ly” cí mét a 3. a osztály nyérté él, 

osztá lyfo no ku k Szu cs Gyo rgyi tání to no . 

Ö ro mmél szá molhátunk bé árro l, hogy áz Egri Tánkéru lé-

ti Ko zpont komoly féjlészté sékét hájt vé gré áz iskolá bán, 

hogy diá kjáink mé g szébb ko rnyézétbén, korszéru bb ész-

ko zo kkél tánulhássánák: ko zél 3 millio  forint é rté kbén 

réndélhéttu nk iskolábu torokát, 1,4 millio  forinté rt intér-

áktí v tá blá kéru l bészérzé sré táginté zmé nyu nkbén, 3 osz-

tá lytérém ájtájá t is ki tudjuk cséré lni, ézén kí vu l mégu jul 

á táná ri szobá pádlo zátá is.  

Ko mlo  ko zsé g mindén láko já nák á ldott, bé ké s kárá csonyi 

u nnépékét é s sikérés, boldog u j é vét kí vá nok mágám é s 

munkátá rsáim névé bén 

 

Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 

Nálunk is járt a Mikulás! 

 

D écémbér 6-á n nágy volt áz izgálom á Gá rdonyi Gé zá Tágiskolá bán: á gyérékék vérsékkél, é nékszo vál vá rtá k á 

Mikulá st, áki o ro mmél hállgáttá á gyérmékék ko szo nto it. Né há ny tánulo t nágyon mégdicsé rt,  

má sokát jobb visélkédé sré é s tánulá srá o szto nzo tt. Mindén tánulo t é déssé ggél ájá ndé kozott még.  

Ezu ton mondok ko szo nétét Turo  Támá s Polgá rméstér Ú rnák é s Ko mlo  Ko zsé g Ö nkormá nyzátá nák, hogy léhéto vé  tét-

té k, hogy Ko mlo n ilyén tártálmás, é rté kés csomágokát kápjánák á gyérékék! 

Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 
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Szabó Magda munkássága előtt tisztelegtek 

 

A z í ro no  szu lété sé nék szá zádik é vfordulo já álkálmá -

bo l áz Egri Pédágo giái Öktátá si Ko zpont vété lkédo t 

hirdététt álso  tágozátos 

tánulo k szá má rá. Iskolá n-

kát Bári Ká rmén, Illé s 

Má rton é s Ká llái Virginiá 

ké pvisélté. A gyérékék-

nék szá mtálán élo zétés 

féládátot kéllétt mégoldá-

niuk, su témé nyké szí té sto l 

égé szén áz illusztrá cio  

ké szí té sé ig. Az irodálmi 

vété lkédo  ké t fordulo bo l 

á llt, mélyét Egérbén á 

Bro dy Sá ndor Mégyéi 

Ko nyvtá rbán réndézték novémbér ho nápbán. Az u nnépé -

lyés mégnyito  utá n é rdékésébbné l é rdékésébb féládáto-

kát kéllétt mégoldániuk á csápátoknák. Eszpérénté nyél-

vén fogálmázták, ko nyvtá ri ismérétékro l kéllétt  

 

 

szá mot ádni, széléncé t ké szí tétték, réjtvé nyékét oldották 

még. A tánulo k munká já t száké rto  zsu ri é rté kélté.  A 

Ko mlo i Mésémon-

do k csápátá á 4. 

hélyén zá rtá á mé-

gyéi vérsényt. A 

szá mtálán ájá ndé k 

méllétt á csápátnák 

léhéto sé gé nyí lik 

árrá, hogy égy pésti 

kirá ndulá son vé-

gyén ré szt, áhol 

mé g jobbán mégis-

mérkédhétnék Szá-

bo  Mágdá munká s-

sá gá vál.  

Ezu ton is grátulá lunk nékik á kivá lo  érédmé nyhéz. 

Antal-Olajos Renáta 

Legyen élmény az iskola! 

 

E rré á jélmondátrá é pu lvé pro bá l iskolá nk olyán prog-

rámokát szérvézni tánulo inknák, ámivél kicsit kizo k-

kénnék á mindénnápi tánulá s ko rforgá sá bo l. 

Az o szi szu nétét ko véto én á To k jo  nápok forgátágá bá 

cso ppénhétték á gyérékék, ámit immá r hármádik é vé rén-

dézu nk még. A há rom nápos réndézvé nysorozát kérété n 

bélu l szá mtálán élfogláltsá got tálá lhátták máguknák áz 

é rdéklo do k. Há tborzongáto  vété lkédo , fé lélmétésén néhé z 

to k-kupá é s vé rfágyászto  to klá mpá s ké szí té sé szí nésí tétté 

to bbék ko zo tt á prográmot.  

Novémbér ho nápbán élfogádtá méghí vá sunkát Fu lép Pé -

tér, áki to bb mint né gy é vé foglálkozik Zumbá Fitnéss ok-

tátá ssál Egérbén é s Mézo ko vésdén. A gyérékék mégismér-

kédhétték égy u j mozgá sformá vál, áhol égyszérré é lvéz-

hétté k á tá ncot é s á zéné t.  

Az ádvénti ké szu lo dé st bonbon ké szí té ssél indí tottuk. A 

félso  tágozátos tánulo k mégismérkédhétték á ké zmu vés 

csoki élké szí té sé nék réjtélméivél. Miko zbén má r u szták á 

csokolá dé bán izgálmás té nyékét hállották ánnák to rté nél-

mé ro l, illétvé ku lo nbo zo  kákáo tártálmu  csoki dárábokát 

ko stolhátták. 

 A távályi táné v sorá n is mindig nágy sikér volt á ko zo s 

mozizá s. Ném volt éz má shogy idé n sém. Décémbér 4-é n 

élindult á ku lo nbusz Egér félé , hogy mégné zzé áz Agriá 

Párkán á Páddington 2 cí mu  csálá di filmét. A szí vméléngé-

to  é lmé ny utá n mégtékintéttu k áz ádvénti vá sá r szá mos 

csillogo  ré szlété t.   

A té li szu nétét ko véto én rémé lju k, hogy tánulo ink tová bbi 

é lmé nyékkél lésznék gázdágábbák ébbén á táné vbén is.  

Antal-Olajos Renáta 

tanár 
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Félso  sor:  

Floorbáll mégyéi do nto  3. hély/lá nyok 

Floorbáll mégyéi do nto  4. hély/lá nyok 

Futsál vá rosi do nto  2. hély/fiu k 

Lént: 

Mikulá s futá s 

 

 

Felkészítő tanár: 

Kollányi György 

SULI-SPORT KÉPEKBEN 
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 ÓVODAI HÍREK 

Télapó itt van ….. 

D écémbér 06.-á n ismé t éllá togátott o vodá nkbá 

Té lápo . A gyérékék buzgo n ké szu lték á jélés 

véndé g fogádá sá rá. Mindén csoport kis mu sorrál 

ké szu lt érré á náprá. Sokán ké szí téték rájzot é s 

„í rták” lévélét szá má rá, so t sájá t ké szí té su  su té-

mé nnyél is mégo rvéndéztétté k Té lápo  bá csit.  Mint 

kidéru lt áz o vodá bán csák jo  gyérékék vánnák, hi-

szén mindénki csomágot kápott, sénki kézé ném má-

rádt u résén.  Miré á Té lápo  vé gig já rtá mind á há rom 

o vodá t é s méglá togáttá mind áz o t csoport mind á 

126 gyérméké t él is fá rádt. Azonbán mégí gé rté, hogy 

jo vo ré u jrá éllá togát hozzá nk. A szávák hélyétt bé-

szé ljénék á ké pék á nágy nápro l. 

Az o vodá dolgozo i é s gyérmékéi né vé bén, kéllémés 

kárá csonyi u nnépékét é s boldog u j é vét kí vá nok 

mindénkinék! 

Majoros Zita 

óvoda vezető 
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Kedves kömlőiek! 

 

A z álá bbiákbán szérétné k bészá molni áz éz é vbén 

vé gzétt álpolgá rméstéri munká mro l. 

Polgá rméstér u r rá m bí ztá 2017-bén is á fálu kulturá lis 

réndézvé nyéinék élo ké szí té sé t, szérvézé sé t, lébonyolí tá -

sá t. Szá mos szí nvonálás réndézvé ny volt á télépu lé sén. 

Ján.  15. Emlé ktu z gyu jtá sá á Donná l élésétt mágyár káto-

ná k tisztélété ré. Ko zrému ko do k: Dr.  v. Nágy 

Jéno , Angyál Jo zséfné , Néféléjcs ko rus, Mohá csi 

Anétt-Bá dér Rolánd. 

Ján. 28.  A mágyár kultu rá nápjá nák tisztélété ré réndézétt 

u nnépi szí ni élo ádá s á hévési Bláhá Szí nko r 

élo ádá sá bán – Egy ásszony ké t vé tkécské jé. 

Emlé kék cí mmél Mohá csi Anétt- Bá dér Rolánd 

- Bá dér Antál koncértjé. 

Má rc. 04.Félno tt fársángi bá l – Zéné: Morvái Dáni 

Má rc.14.Ú nnépi mégémlé kézé s é s koszoru zá s áz 1848-49-

és forrádálom é s szábádsá ghárc tisztélété ré. 

Ko zrému ko do k: Néféléjcs Né pdálko r, Sipos 

Lájosné , Dr. v. Nágy Jéno , Szá vá Miréllá, Szábo  

Rolánd, á Gá rdonyi Gé zá A ltálá nos Iskolá é nék-

kárá é s irodálmi szí npádá. 

A pr. 16.  Hu své ti koncért á kátolikus témplombán  

Ko zrému ko do k: Dénk Vikto riá, Hibáy E vá, 

Gondá Lá szlo , Bá dér Erno  

Má j. 01.  Ko mlo i Májá lis – Fo zo vérsény é s kulturá lis- szá-

bádido s prográm 

Ko zrému ko dték: Kálé Romálé, A rpá d Nosztál-

giá Zénékár, Számko  Fámily, Jump Rock Bánd, 

Bálogh-Trio , Sihéll Férry é s Hénná, Morvái 

Dáni é s Sihéll Vánésszá, Gyo ziké, So s Féco  é s 

Héncsy, Arányszémék, Csocsész, Csétnéki 

Lá szlo  gásztrono mus 

Má j. 28.  Ho so k Nápjá- Az I. é s II. Vilá ghá boru  élésétt káto-

ná k émlé ké ré. 

Ko zrému ko do k: Néléféjcs Ko rus, Sipos Lájos-

né , Ko ro mi Férénc, Dr. v. Nágy Jéno , Ká llái Fán-

ni, Szá vá Miréllá, Számko  Ronáld 

Aug. 12.  Ko mlo i Fálunáp- III. Tu ro s é télék fésztivá ljá 

Ko zrému ko do k: A rpá d Nosztálgiá Zénékár, 

Számko  Fámily, Kálé Romálé, Bá dér Erno  é s 

zénékárá, Bokor Já nos, Léilá, Kunu Má rio  

Aug. 13.  Ko mlo i Bu csu  – Aug. 20-ái á llámi u nnép  

Emlé kpárk á tádá sá, kényé rszéntélé s, dí ják, 

kitu ntété sék á tádá sá, émlé ktá blá ávátá sá 

Ko zrému ko do k: JAJA égyu ttés, Néféléjcs Né p-

dálko r, Ko ro mi Férénc, Dr. v. Nágy Jéno , áz 

á ltálá nos iskolá tánulo i, Bá dér Erno  é s cigá ny-

zénékárá,, Mujáhid Zoltá n, Bláhá Szí nko r 

Szépt.13.  Cséh Jo zséf tání to  u r émlé ktá blá já nák áváto  u n-

népsé gé 

Ko zrému ko do k: Léngyél Gyulá, Szá vá Mirél-

lá, Ká llái Fánni, Cséh Jo zséf, Nágy Lájos, Ko -

ro mi Férénc, Villángo  Istvá n, ifj. Cséh Jo zséf 

Ökt. 9-15. Ko mlo i Kulturá lis Nápok 

Ko mlo  E rté kéi Kiá llí tá s 

Ido sék nápjá 

Sportnáp 

Öpérétt dé lutá n 

Ké zmu vés dé lélo tt 

Mésékocsi Szí nhá z 

Ko rusok Tálá lkozo já 

Ko mlo ro l élszá rmázották Tálá lkozo já 

Románáp 

Ökt. 20.     Mégémlé kézé s áz 1956.os forrádálomro l. 

Ko zrému ko do k: Dr.v. Nágy Jéno , Szá vá Mirél-

lá, áz á ltálá nos iskolá irodálmi szákko ré 

Déc.3-20. Advént é s Fálukárá csony 

Advénti u nnépi gyértyágyu jtá s 

Ké zmu vés foglálkozá s 

Mé zéskálá cssu té s 

Kárá csonyi hángvérsény – Bá dér Erno , Gondá 

Lá szlo , Mujáhid Zoltá n, Zháng Yu Cárolyn 

Fálukárá csony-Szérététvéndé gsé g 

Ezén kí vu l polgá rméstér u r á prilisbán né há ny nápot 

Ölászorszá gbán tárto zkodott, éz ido  álátt é n voltám élé r-

héto . 

Augusztusbán Erdé lybé lá togáttunk á téstvé rtélépu lé -

su nkré. A délégá cio  égyik félé nék vézété sé ré káptám még-

bí zá st. 

Ennyibén pro bá ltám o sszéfoglálni á 2017-bén vé gzétt 

munká mát.  

 

Minden kedves kömlői lakosnak kellemes ünnepeket 

és békés, boldog új esztendőt kívánok! 

 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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Olvasónk írta 

T o ro k Pé tér olváso nk  kárá csonyi to rté nété t érédéti, 

flámánd nyélvén é s mágyárrá fordí tvá is ko zo lju k. 

Mágyárrá fordí tottá Páp Kátálin. 

 

Kerstverhaal 

 

't  Is Kérstmis, buitén snééuwt hét én dé wind 

giért door dé dé splétén ván hét oudé huis. 

Jéf , dé oudé houthákkér zit schámél áángéklééd in zijn 
vérslétén jás 

op één kápotté stoél mét in zijn hánd één káárs dié flikké-
rénd scháduwén wérpt 

op dé válé murén. 

Hét is Kérstávond, máár niét voor Jéf. Voor hém is ér nooit 
één Kérst géwéést. 

Als kléiné jongén droomdé hij ér wél ééns ván áls hij lángs 
dé vérlichté rámén 

ván hét dorp liép én ál bédélénd ván huis tot huis trok 
wánt zondér géld of iéts  

éétbáárs diérf Jéf niét náár huis komén, wánt dán kon zijn 
dronkén vádér ontzétténd 

kwáád wordén én moést hij mét stokslágénén één légé 
máág náár zijn slááphok  

én dán droomdé Jéf... 

Hij droomdé ván één mooi huis mét vriéndélijké ménsén, 
ván één moédér dié láchénd 

ovér zijn béd gébogén stond én vádér dié trots kléiné Jéf 
op zij schoudér nám. 

Máár moédér hééft hij nooit gékénd, niémánd sprák ovér 
háár, of toch... 

hét wás zijn schuld géwéést dát moédér in hét kráámbéd 
géstorvén is. 

En vádér blééf mét dát kléiné wicht áchtér. Niémánd dié 
oog hád voor hét wánhopig kind. 

Plots wérd hét licht buitén. Géschrokkén strompéldé Jéf 
náár dé déur. 

Buitén náár dé hémél kijkénd zág hij één stráléndé stér dié 
énkélé ogénblikkén 

Blééf flikkérén. 

Mámá prévéldé Jéf, zij hád áán hém gédácht. 

Dé mooisté Kérst ván zijn lévén. 

 

To ro k Pétér 

 

Karácsonyi történet 

 

Kárá csony ván. Kinn hávázik é s á szé l bésu ví t áz o rég há z 

fálá nák répédé séin. 

Jéf, áz o rég fává go  égy rozogá szé kén u l szutykos kopott 

kábá tjá bán. Kézé bén pislá kolo  gyértyá t tárt mélynék fél-

félvilláno  fé nyé tá ncolo  á rnyákát vétí t á mocskos fálrá. 

Kárá csony ésté ván. Dé ném Jéf szá má rá. Néki sosé volt 

Kárá csonyá. 

Kisfiu ké nt á lmodott ro lá, ámikor á fálubán á kivilá gí tott 

áblákok álátt siététt él há zro l – há zrá békopogvá, pé nzt 

vágy válámi énniválo t koldulvá. Ú rés ké zzél ném té rkététt 

házá, mért ré szég ápjá rétténétésén tudott hárágudni, bot-

tál vérté még é s ázonmo d é hésén ku ldté vácká rá... Jéf pé-

dig á lmodott ázutá n... A lmodott égy szé p há zro l, bárá tsá -

gos émbérékro l, ányuká ro l, áki mosolyogvá hájlik á gyá fo lé  

é s égy ápá ro l, áki Jéf fiá t bu szké n u ltéti vá llá rá. Dé ányá t o  

sosém ismért, sénki ném bészé lt néki ro lá, vágy tálá n mé g-

is ... áz o  hibá já volt, hogy szu lété sékor E désányjá méghált. 

Apjá pédig égyédu l márádt á kis á rvá vál. Ki is to ro do tt vol-

ná ézzél á rémé nytélén gyérmékkél. 

Hirtélén fé ny villánt kinn. Ijédtén botládozott áz ájto hoz. 

Féltékintétt áz é gré, mélyén égy rágyogo  , né há ny pilláná-

tig  sziporká zo  csillágot lá tott. Mámá, dádogtá, té má gon-

doltá l rá m. Ez é létém légszébb Kárá csonyá. 

 

Török Péter 
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2017november-december hónapban született kömlői lakosok: 

Lo lé  Mártin Bénjámin  án: Lo lé  Krisztiná, Ré zmu vés Véroniká   án: Örosz Ediná, 

Suhá Mélisszá  án: Horvá th Anásztá ziá, Rostá s Já dé Tí méá  án: Rostá s Tí méá  

 

2017 november-december hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Vátái Sá ndor Lájosné  é lt 87 é vét, Illé s Csábá né  é lt 54 é vét,  

Turo  Csábá é lt 52 é vét 

40 éves évforduló 

 

N ovémbér 14-é n u nnépéltu k á ko mlo i szociá lis szolgá ltátá s fénná llá sá nák 40 é vés é vfordulo já t. 
1977. novémbér 14-é n nyitottá még kápuit á ko zsé g láko inák szolgá látá rá á gondozá si ko zpont.  

A há zi ségí tsé gnyu jtá s, á szociá lis é tkéztété s méllétt áz ido sék náppáli éllá tá sá t is biztosí tottá áz inté zmé ny. 
A kérék é vfordulo n á volt, é s á jélénlég is áz éllá tá sbán dolgozo k vétték ré szt, válámint Turo  Támá s polgá r-
méstér u r é s Sipos Gá borné  álpolgá rméstér ásszony fogádtá él méghí vá sunkát é s tisztélté k még jélénlé tu k-
kél o sszéjo vétélu nkét. 
Az é vfordulo  méllétt á Szociá lis Munká Nápjá t is u nnépéltu k. 
A ko zo ssé g, á tá rsádálom mégbécsu lé sé nék jéléké nt u nnéplik vilá gszérté novémbér 12-é n á Szociá lis Mun-
ká Nápjá t.  
Munkátá rsáim névé bén szérétné m mégko szo nni polgá rméstér u rnák á tá mogátá st é s áz ájá ndé kot! 
Ko szo nju k á méghí vották ré szvé télé t! 
Munkátá rsáimnák ko szo no m á ségí tsé gét, tová bbi munká jukhoz kí vá nok sok tu rélmét, kitártá st é s jo  
égé szsé gét! 

 
„Elo bb csiná ld ázt, ámi szu ksé gés, utá ná ázt,  

ámi léhétsé gés,  

é s má ris ázt fogod csiná lni, ámi léhététlén." 
(Assisi Szént Férénc) 

 

 

 

Mércséné Huszti Mónika 
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Gyerekeknek 
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Kárá csonyi méllé klét 

Finomsá gok kárá csonyrá 

 

Karácsonyi göngyölt karaj recept 

 

Hozzá válo k: 

4 nágyobb szélét káráj csont né lku l 

0,5 szá l po ré hágymá 

1 ko rdobozosdoboz há romszo gsájt 

1 piros káliforniái pápriká 

8 szélét pápriká s szálá mi 

so  

o ro lt féhé r bors 

A pání rozá shoz: 

20 dkg finomliszt 

3 tojá s 

30 dkg zsémlémorzsá 

2 évo káná l szézá mmág 

A su té shéz: 

E toláj 

Elké szí té sé: 

A po ré hágymá t, pápriká s szálá mit é s á káliforniái pápriká t vé konyább csí kokrá vá gjuk. 

A hu sszélétékét kiklopfoljuk, so zzuk. 

A csí kokrá vá gott hozzá válo kát o sszédolgozzuk á sájttál. A to ltélé kbo l tészu nk á kárájszéléték égyik oldálá -

rá, félgo ngyo lju k, májd á szoká sos mo don bépání rozzuk. 

Pání rozá s élo tt á szézá mmágot kévérju k o sszé á zsémlémorzsá vál, májd á szoká sos mo don pání rozzuk bé á 

hu sokát. 

Bo  olájbán, ko zépés ho fokon kisu tju k. 

Jó étvágyat! 
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Kárá csonyi méllé klét 

 

 

Orosz hússaláta recept 

 

 

Hozzá válo k: 

1 csirkéméll filé  

4-5 ko zépés burgonyá 

2 sá rgáré pá 

1 féj liláhágymá 

kb 300 g zo ldborso  vágy égy konzérv 

so , bors 

4 tojá s kémé nyré fo zvé 

10 db sáványu  uborká 

Májoné z 

 

Elké szí té sé: 

A csirkéhu st vé kony szélétékré vá gjuk, béso zzuk é s borsozzuk, májd kévé s olájon égy grillsérpényo bén ké szré fo zzu k. 

A ré pá t, burgonyá t méghá mozzuk é s kb 10 pércig fo zzu k (há á borso  ném konzérv, ákkor ézékkél égyu tt ázt is mégfo z-

zu k). Vigyá zzunk, hogy né fo zzu k tu l á zo ldsé gékét, kicsit márádjánák roppáno sák! Szu rju k lé é s hu tsu k ki. 

A tojá sokát is fo zzu k még, májd há mozzuk még. 

A hu st, tojá sokát, méghá mozott hágymá t, sáványu  uborká t ápro rá vá gjuk. 

A féláprí tott hozzá válo kát tégyu k égy nágy tá lbá, so zzuk é s borsozzuk még áláposán, májd ádjunk hozzá  ánnyi májo-

né zt, hogy áz égé szét mindénhol béfédjé. Figyélju nk árrá, hogy né légyén tu l sok rájtá, ku lo nbén élnyomjá á ku lo nbo zo  

o sszétévo k í zé t. 

Pá r o rá rá tégyu k hu to bé, hogy áz í zék jo l o sszéé rjénék 

Jó étvágyat! 

 

Forrás: receptneked.hu 
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Kárá csonyi méllé klét 

Tangó szelet 

 

Hozzá válo k: 

A té sztá hoz: 

22 dkg finomliszt 

7 dkg cukor 

5 dkg márgárin 

1 tojá s 

1 csápott tk cukrozátlán kákáo por 

1/4 csomág su to por 

kb 0,5 dl téj (szu ksé g szérint) 

A kré mhéz: 

5,5 dl téj 

2 csomág vání liá s pudingpor 

10-15 dkg cukor 

15 dkg márgárin 

A tétéjé ré: 

12-15 db pisko tátállé r 

5 dkg csokolá dé  

1 ék é toláj 

Elké szí té sé: 

A té sztá hoz á hozzá válo kát o sszégyu rjuk ánnyi téjjél, hogy jo l gyu rháto  légyén. 

Ké t lápot su tu nk bélo lé égy 24*16 cm-és tépsi há tá n (180 fokon kb 10-12 pérc álátt). Hágyjuk kihu lni. 

Ko zbén élké szí tju k á kré mét. 

A pudingport á cukorrál é s á téjjél o sszékévérju k é s folyámátos kévéré s méllétt su ru ré fo zzu k. 

Há kihu lt á kré m, hozzá kévérju k á puhá márgárint. A kré m félé t á ké t láp ko zé  to ltju k, á má sik félé t á láp tétéjé ré kén-

ju k é s kirákjuk á pisko tátállé rrál. 

Mikro bán mégolvásztjuk á csokit, hozzá kévérju k áz é toláját é s dí szí tju k á su tinkét. Hágyjuk pá r o rá t pihénni, hogy á 

lápok puhuljánák. Térmé szétésén, há kibí rjuk áddig! 

Jo  é tvá gyát hozzá ! 

 

Forrás:receptneked.hu 
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Kárá csonyi méllé klét 

Nágy Jéno : 

Csodás karácsony 

Ho lépél borul á tá jrá 

kárá csony é jjélé n, 

bé ké, nyugálom honol á 

szérétét u nnépé n. 

 

Az ádvénti gyértyá k lá ngjá 

vidá mán intégét, 

mosolybán é s o lélé sbén 

réjto zik szérétét. 

 

Lobognák áz o ro mtu zék, 

jo nnék á fé nynápok, 

rémé nyt ádo  éro s hittél 

o rzo tt pillánátok. 

 

Csillágfé nyés té li é jbén  

á Méssiá st vá rjuk, 

o ro mto l szé pu lt lé lékkél 

várá zsá t csodá ljuk.  

 

Csodá sák áz u nnépnápok 

ézérnyi tálá nnyál, 

lá nggál é go  szérététtél, 

fé nnyél, rágyogá ssál. 

 

Fé nyré vá gyunk, rá tálá lunk 

há cséndbén figyélu nk, 

szí vu nk mé lyé n szérététtél 

égymá snák o ru lu nk. 

 

2009. december 

 

 

 

 

 

Nágy Jéno : 

Újévi jókívánság 

Elko szo nt áz o észténdo , 

tékintsu nk élo ré, 

émélju k há t pohárunkát 

áz u jészténdo ré! 

 

Adjon Istén á mágyárnák 

éro t, égé szsé gét, 

sikérékhéz jo  széréncsé t, 

félho tlén jo kédvét! 

 

Adjon Istén gázdág á ldá st, 

hitét áz émbérnék, 

lá nggál é go  szérététét, 

rémé nyt á lélkéknék! 

 

Hozzon áz u jé v hu  tá rsát 

mindén mágá nyosnák, 

mégé rté st é s bé késsé gét 

émbértá rsáinknák! 

 

Kí vá nok á vérsélo knék 

kitártá st, ihlétét,  

ézérnyi jo  gondolátot 

é s cséngo  rí mékét! 

 

Kí vá nok szé p sikérékét, 

tárto s  boldogsá got, 

szérététbén bo vélkédo  

é lhéto  vilá got! 

 

2010. december 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2017. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rméstéri hivátál: 06-36/481-021   

é-máil: titkárság.kumléu@intéllimáil.hu  

Örvosi réndélo : 06-36/481-031  

Fogorvosi réndélo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszértá r: 06-36/481 033 

Ko rzéti mégbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 

112 

 

 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

