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     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  IV. évfolyam  4. szám 

Tisztelt Kömlői lakosok, kedves Olvasó! 

 

Immá ron áugusztus hává bán, á nyá r vé gé n, rémé -

lém mindénki é lvézéttél vétté ki á ré szé t á szábá-

dábbná l-szábádább nyá ri é lmé nyékbo l, mint á fu r-

do zé s, fésztivá lok é s sok égyé b má s prográmbo l. Né-

kém, mint polgá rméstérnék éz áz ido szák is, csák 

u gy, mint á to bbi munká vál télt. Mint áhogyán Ö no k 

is tápásztálháttá k, télépu lé su nko n folyámátos volt á 

munkávé gzé s. Dicsé rét é s ko szo nét mindázoknák, 

ákik ré szt vá llálták bénné. Illéssé áká rmilyén négá-

tí v jélzo , mégjégyzé s á ko zmunká sáinkát, é s mágá t á 

ko zmunká prográmot, csák ko szo néttél tártozunk 

nékik. A nyá ri nágy mélégbén, áz émbért pro bá lo  

ho sé gbén is hélyt á llták. Ennék ko szo nhéto én ké -

szu lhététt él áz Ady Endré u t égy szákászá nák já rdá -

já csák u gy, mint á Bocskái Istvá n u t égy szákászá -

nák já rdá já is.  

Elké szu lt to bbék ko zo tt áz á rté zi ku t této szérkézété, 

válámint á hozzá  tártozo  u jább ko zpárk, é s ánnák 

vilá gí tá sá is. Széréncsé ré áz idéi é vbén égyré to bb 

munká sunk tálá ltá még hélyé t á gázdásá gi tá rsásá -

gokná l, í gy lécso kként lé tszá mmál, dé sikérrél tár-

tottuk á prográmokbán bétérvézétt u témét. I g siké-

ru lhététt élé rnu nk ázt is, hogy á téméto nk 3. nágy 

béjá rátá ná l is kiálákí tá srá kéru lt á szémé lygé pjá rmu  

forgálom szá má rá égy u t. 

 Ko szo nét illéti ugyán u gy á nápko zi konyhá dolgo-

zo it is, ákik émbért pro bá lo  mo don, á konyhá kápá-

citá sá nák duplá já t téljésí tvé á nyá ri gyérméké tkéz-

tété s kérété bén nápontá to bb mint 650 ádág é télt 

ké szí tétték él nápontá. Ku lo n ko szo nét áz o sszés 

inté zmé nyi dolgozo nák áz élmu lt ido szák téljésí tmé -

nyé é rt is.  

Ké rém, éngéd-

jé k még, hogy 

bészá molják 

mindézékro l 

picit ré szlété-

sébbén is. Vá-

lámint kité r-

jék égyé b má s, 

télépu lé su n-

két é rinto  té -

má krá is 

Széptémbér 

ko zélédté vél, 

iskolákézdé s 

élo tt, Ö nkor-

má nyzátunk ismé t tá mogátá st nyu jt mindázon fiátá-

loknák, ákik ko zé pfoku  tánulmá nyokát folytátnák 

bá rmély szákmunká s, vágy szákké pzo  iskolá bán, 

gimná ziumbán. Mindézén tánulo k ré szé ré Ö nkor-

má nyzátunk áz idéi é vbén is 15.000 ft iskolákézdé si 

tá mogátá s kérété bén já rul hozzá  á sikérés é vfolyám-

kézdé shéz. Ezén Ö sszég igé nybévé télé héz ké rém á 

tisztélt szu lo két, diá kokát, hogy áz iskolálá togátá si 

igázolá sokát é s á ké rélmét légké so bb széptémbér 30

-ig szí véskédjénék léádni Az o nkormá nyzát titká rsá -

gá n, vágy á portá n.  

Ku lo n szérétné m félhí vni á figyélmét, hogy á mágyár 

kormá ny félhí vá sá álápjá n kollé gá ink élkézdté k ki-

hordáni á nyomtátvá nyokát, mélyét ázok kápnák 

még, ákik áz é v éléji rézsicso kkénté sbo l kimárádták 

(rézsiko kkénté s cí mé n 12.000.-Ft jo vá í rá st kápták 

mindázok, ákikné l á gá zszolgá ltátá s, vágy tá vho  

szolgá ltátá s ván kié pí tvé, áká r fu té s, mélég ví zéllá -

tá s, vágy csák simá n gá ztu zhély u zéméltété s gyá-

ná nt)  
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Mindázok kimárádták ébbo l á jo vá í rá sbo l, ákik 

égyédi fu té ssél, (fá, szé n é s égyé b má s mo don) fu té-

nék. Ké rém, ákik ilyén nyomtátvá nyt kápnák, ázok 

kito ltvé juttássá k visszá mihámárább o nkormá nyzá-

tunkhoz. Jélén tá mogátá s ném té vészténdo  Ö sszé á 

szociá lis tu zifá tá mogátá ssál, mélyét í gé rétémhéz 

mé lto án mindén é vbén biztosí tottunk á télépu lé sén 

é lo knék. I gé rétémhéz mé lto án áz idéi é vbén is, 

áménnyibén á pá lyá zátunk sikérrél zá rul, Ö nkor-

má nyzáti hozzá já rulá ssál, mélynék o sszégé 10 mil-

lio  forint, áz idé n is ré szésu l mindénki tu zifá illétvé 

fu té stá mogátá sbán. Mély tá mogátá s 2015-to l folyá-

mátosán, égyré nágyobb ménnyisé gbén kéru l bizto-

sí tá srá. 

Tisztelt Nyugdíjasaink! Ez úton szeretném tájé-

koztatni Önöket, hogy 2018 szeptember végén 

egy kirándulásra szeretném invitálni Önöket, 

mely kirándulásra jelentkezni személyesen a pol-

gármesteri hivatalban, vagy telefonon, a              

06/36-481021-es telefonszámon lehet.  

Az idéi é vbén. é s ébbén áz ido szákbán is szá mos pá -

lyá zátunk ván béádvá, mélyré vá rjuk áz áz érédmé -

nyékét, ugyánákkor pá r pá lyá zátunk sikérrél zá rult. 

To bbék ko zo tt sikérrél válo sult még á sportpá lyá 

téru lété n égy sportpárk kiálákí tá sá is, mélyét á fálu-

nápon áz é rdéklo do k má r ki is pro bá lhátták. Sikér-

rél pá lyá ztunk á sportpá lyá félu jí tá sá rá, mélynék 

élso  szákászá, á lábdáfogo  há lo  kié pí té sé má r még is 

to rté nt, A ko vétkézo  ido szákokbán mégto rté nik 

májd áz érédmé nyjélzo , á mobil lélá to  é s á csérépá-

dok félé pí té sé is. Sikérrél pá lyá ztunk á gyérmékhá z 

kiálákí tá sá rá is, mélynék ko vétkézté bén á mu vélo -

dé si há zunk této szérkézété is mégu jul májd. Mint 

ázt Ö no k é s áz idé lá togáto  véndé gék is o ro mmél 

tápásztáltá k, Mu vélo dé si há zunk hosszu  é vék utá n 

téljésén mégu jult. Ezt á mégu julá st koroná zzuk 

májd még á téljés této szérkézét cséré jé vél. A pá lyá -

zát kérété bén á kollé gá k má r mégkézdté k félvénni á 

kápcsolátot á csálá dokkál, bévonvá o két á gyérmék-

há z szí nésébbné l szí nésébb prográmjáibá.  

Sikérésén pá lyá ztunk égy mu fu vés focipá lyá kiálákí -

tá sá rá is, mélynék kivitélézé sé széptémbérbén él-

kézdo dik. Elké szu lé s utá n, énnék hászná látá t in-

gyén, té rí té sméntésén biztosí tjá májd áz Ö nkor-

má nyzátunk á lákosok szá má rá.  

Mint ázt á korá bbi bészá molo kbán mégí rtuk, áz 

Ö vodá félu jí tá sá é s bo ví té sé is mégkézdo dik szépt-

émbér vé gé, okto bér éléjé ko rnyé ké n, biztosí tvá éz-

zél á kápácitá s bo ví té sé t égy u jább csoport lé trého-

zá sá t.  

Folyámátbán ván mé g á nápko zi konyhá bo ví té sé ré 

béádott pá lyá zátunk, mélyén há sikérrél szérépé-

lu nk ákkor konyhá nk is áz EU szábvá nyoknák még-

félélo én, égy kibo vu lt kápácitá ssál ké pés májd á ná-

pi to bb mint 600 ádág é télt félszolgá lni.  

A szégrégá cio s pá lyá zát kérété bén, mélyén szinté n 

sikérrél szérépéltu nk, immá ron léhéto sé g nyí lt árrá, 

hogy áugusztus 31-é n to bb csálá d ré szt véhéssén 

égy Hájdu szoboszlo i fu rdo zé sén é s kirá ndulá son, 

májd ézt ko véto én Széptémbérbén szinté n to bb csá-

lá d ré szé ré biztosí tunk léhéto sé gét égy kirá ndulá s 

kérété bén Szilvá svá rádrá, Széntku trá illétvé Budá-

péstré égy párláménti lá togátá srá, mély kirá ndulá -

sok álkálmá vál térmé szétésén áz u tiko ltsé gét, áz 

inni é s énni válo t szinté n á pá lyá zát kérété bén fi-

nánszí rozzuk á csálá doknák.  

Bí zom ábbán, hogy áz idéi nyá ron is mindén korosz-

tá lyt, fiátált é s ido st béléé rtvé, mindénki mégtálá ltá 

á szá má rá mégfélélo  prográmot. I gé rém, hogy ézt á 

téndénciá t á ko vétkézo  ido szákbán is folytátjuk, é s 

mindént mégtészu nk ánnák é rdéké bén, hogy min-

dén á télépu lé su nko n é lo  é s idé lá togáto  émbér kéd-

vé t léljé áz itt tárto zkodá sbán.  

Kí vá nok mindénkinék áz élko vétkézo  ido szákrá is jo  

munká t, válámint jo  égé szsé gét é s tová bbi szé p ná-

pokát. 

 

 

Tisztelettel,  

 Turó Tamás 

polgármester  
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Bemutatkozás 
 
 

 

L ássán égy ho nápjá, hogy Ko mlo n á lélki-
pá sztori szolgá látot vé gzém.  Gordos 

Miklo s átyá, áki to bb mint hu sz é vén kérésztu l volt 
plé bá nos á ko zsé gbén, bétégszábádsá gon ván é s ré-
mé lju k hogy éro ré káp é s u jrá szolgá lni fog váláhol 
áz égyhá zmégyé bén.  Má r éddig is tápásztáltám á 
ko mléiék kédvés fogádtátá sá t, á polgá rméstér u r é s 
munkátá rsáinák ségí to ké szsé gé t, é s ákinék ku lo n 
ko szo no m ézt á léhéto sé gét á bémutátkozá srá. 

U gy tu nik, hogy áz isténi gondvisélé s – á né-
vémhéz hí vén – várgá-bétu vél vézététt idé á ko mlo -
ré.  Péstén no ttém fél é s innén indultám él nyugát-
nák.  Elo szo r á Sopronbá, áhol érdé szétét tánultám, 
májd Kánádá bá, áhol hosszább idéig tánultám é s 
dolgoztám.  Az U r nágyon irgálmás é s tu rélmés volt 
vélém, mért bá r korá bbán is é réztém, hogy hí v á 
pápsá grá, ném szu nt még tu rélmésén u jrá é s u jrá 
hí vni.  A vé gso  irá nyt is égy ko zo ssé g, á Néokátéku-
méná lis U t ádtá még, ámély lélkisé gnék most is tágjá 
vágyok.  Ez á ko zo ssé g ségí t félfédézni, hogy ké-
résztsé gu nkkél mékkorá ájá ndé kot káptunk é s hogy 
á kátolikus hitu nkét félno ttké nt tudjuk mégé lni.   

E rsék átyá 2014-bén széntélt páppá  é s élo -
zo lég Gyo ngyo so n é s Mézo ko vésdén szolgá ltám.  
Mindké t hélyén sokfé lé ko zo ssé ggél é s sokfé lé ém-
bérrél tálá lkoztám.  Az idé n áugusztusto l pédig, 
égyé b féládátok méllétt, mégbí zott Ko mlo , Dormá nd 
é s Bésényo télék lélkipá sztori szolgá látá vál. 

Nágyon szérétné m, hogy á kátolikus hit sé-
gí tsé áz itt láko k é lété t.  Az é lét nágy pillánátáibán, 
ku lo no sén á szu lété skor é s á hálá lkor is, á hitbén 

tudunk igázá n o ru lni é s sí rni.  A kérésztsé gbén á 
szu lo k á légnágyobb ájá ndé kot, á kátolikus hitét – 
krisztusi é létét, ádjá k még á gyérméku knék.  Ezé rt á 
kérésztélé s némcsák égy 
szé p u nnép, háném á ké-
részté nnyé  vá lá sunk lég-
fontosább lé pé sé.  A kátoli-
kus hit némcsák érré á fo l-
di é létré szo l, háném még-
ádjá áz o ro k é létét zá logá t 
is.  Ez nyu jt ví gászt á gyá sz 
fá jdálmá bán, hogy szérét-
téink ném mégsémmisu l-
nék, háném hitu nk szérint 
áz o ro k é létré jutnák é s 
rémé lju k, hogy égykor mi 
is vélu k lészu nk á ménnybén.  A témété si szértártá s 
áz imá dsá gái mintégy kézé n fogvá vézétnék bén-
nu nkét égy é vszá zádok sorá n kié rlélt u ton, hogy á 
szénvédé sbo l éljussunk á bélso  bé ké ré.  Bá r mágá á 
témété s ménété ko to tt, dé léhéto sé g ván bizonyos 
pillánátokbán, hogy á csálá d szémé lyésébbé  tégyé á 
szértártá st ázzál, hogy félolvás égy gyá szbészé dét.  
Mindézékét á témété s inté zé sékor kéll élo ré mégbé-
szé lni, hogy á kátolikus hitu nknék, áz élhunyt szé-
réttu nknék é s á gyá szolo  csálá dnák is még tudjuk 
ádni á tisztélétét.   

Bá r ido bé fog télni, dé szérétné m mégismér-
ni á ko zsé gbén láko kát, áz itténi é létét é s áménnyiré 
csák léhétsé gés, ré szt vénni bénné.  Ö szinté n rémé -
lém é s ézé rt dolgozom, hogy áz itténi szolgá látomon 
kérésztu l is lélkiékbén no vékédjénék á hí vék é s 
é lo bbé  vá ljon áz égé sz ko zsé g. 

 
Varga Pál atya 

Nágy Jéno : 

Verőfényben  

Szérétém á tu zés nyárát 

mé zilláttál télvé, 

áz áránylo  fé nynyálá bot 

szorosán o lélvé. 

 

Nápsugá r é géti árcom, 

é lvézém mélégé t, 

tu ndo klo  tu zés nyá rido  

félé m nyu jtjá kézé t. 

 

E gi ková cs kálápá csá 

szikrá t szo r á lé gbén, 

téstét-lélkét félpézsdí to  

rékkéno  ho sé gbén. 

 

Fu rké szo  tékintétém má 

is tá volbá méréng, 

á ré gi nyárák émlé ké 

gyákortá féldéréng. 

 

Hállgátom áz o ro k zéné t, 

ámit lélkém kápott, 

é lvézém á nyá r mélégé t, 

mit téstémnék ádott. 

 

Csillágfé nyés déru s éstén 

tu csko k ciripélnék, 

mégfá rádt szémpillá imrá 

szé p á lmot hinténék. 

 

2012. augusztus 
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 SULI HÍREK 

Mi történt az iskolában a vakáció alatt? 

 

Kárbántártá s 

 

A  ko mlo i iskolá é pu lété ju lius-áugusztus 

ho nápbán ném gyérmékzsivájto l, háném á 

félu jí tá si munká látokto l volt hángos.  

Az uto bbi é vék légnágyobb lé pté ku  kárbántár-

tá sá most á nyá ri ho nápokbán zájlott. 2 tánté-

rémbén félbontá srá kéru lt á ré gi párkéttá é s 

PVC burkolát, u j áljzátbéton é s u j PVC burkolát 

vá rjá széptémbérbén á tánulo kát, frissén féstétt 

fálák ko zo tt kézdo dhét májd á tání tá s. 5 tánté-

rém téljés fésté sé ré kéru lt sor.  A táná ri szobá -

bán párkéttá zá s, fésté s válo sult még.  

Folyámátbán ván á ví zvézété kréndszérbén jé-

léntkézo  élhászná lo dott álkátré szék cséré jé, á 

vilá gí tá s élléno rzé sé, néoncso vék cséré jé, á ká-

zá nok kárbántártá sá is.  

A kárbántártá si munká látok go rdu lé kény lébo-
nyolí tá sá miátt ko szo nét illéti Bértá Véroniká  

 

iskolátitká rt, válámint áz Euro Kártél 3000 Kft. 

vézéto it é s szákémbéréit, Rénká Támá s kárbán-
tárto t, Csonká Sá ndorné t, á tákárí to  brigá d vé-

zéto jé t, válámint Mádárá sz Jo zséfné , Né méth 

Szábiná, Bári Kátálin, Turo  Sá ndorné , Turo  Zsu-

zsánná, Juhá sz E vá, Ká llái Eriká tákárí to kát.  

Az új padló a két földszinti teremben 

Személyi feltételek alakulása 

 

A  fénntárto  Egri Tánkéru léti Ko zpont á 2018/19-és táné vré 22 fo  pédágo gus á l-

lá shélyét éngédé lyézétt. A mái nápon ébbo l 21 

bé ván to ltvé, mé g égy tání to -

féjlészto pédágo gus á llá shélyét tová bbrá is hir-

détu nk. 

Visszáté r GYED –ro l Já rdá n-Bé nyéi Eniko  tání -

to . Ku lfo ldi tárto zkodá sá bo l házáté rt Kis Erzsé -

bét mátémátiká-téchniká szákos táná r, áki ná -

lunk folytátjá pédágo gusi munká já t.   

U jrá á ko ru nkbén u dvo zo lhétju k Koro zsné  Szé-
gédi Ildiko t is. Rájtuk kí vu l é rkézik   mé g égy u j 

tání to , u j né mét nyélvtáná r é s u j rájz szákos tá-

ná r is.  

Munká jukhoz jo  égé szsé gét, sok sikért é s kitár-
tá st kí vá nunk! 

 

Bata Róbertné 

Tagintézmény vezető 
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Szeptembertől Élménysuli! 

 

 

I skolá nkát nágy mégtisztéltété s é rté: kivá lásztottá k 

ázon inté zmé nyék ko zé , ámélyék áz orszá gbán áz él-

so k ko zo tt vézéthétik bé á Kompléx Alápprográmot. 

 

Az u j táné vbén éz áz álso  tágozátot é rinti, májd é vro l-

é vré fokozátosán bévoná srá kéru lnék á félso bb é vfolyá-

mok is. 

A prográm lé nyégé áz é lmé nyálápu  tání tá s, á tánulo kát 

áktí ván bévono  pédágo giái szémlé lét. 

 

Mit jélént éz? 

 

A tání tá si o rá k égy ré szé á hágyomá nyos mo don zájlik, 

égy ré szé n viszont u j mo dszérékét álkálmáznák á pédá-

go gusok. A tánulo k csoportokbán dolgoznák é s olyán 

ku lo nlégés féládátokát kápnák, ámikét csák ko zo s éro fé-

szí té ssél tudnák mégoldáni. Ahhoz, hogy á csoport siké-

rés légyén sokfé lé ké péssé gré szu ksé g ván. Léhét, hogy jo  

mozgá ské szsé g, léhét, hogy szé p é nékháng vágy é ppén 

rájzolni tudá s is kéll áhhoz, hogy jo  érédmé nyt é rjénék 

él.   

Az u j tí pusu  táno rá knák ván mé g égy fontos jéllémzo jé: 

mindén égyés gyérék szémé lyré szo lo , áz o  ké péssé géi-

nék mégfélélo  égyé ni féládátot is káp. Ez pédig léhéto vé  

tészi á féjlo dé st áz ádott tántá rgybo l téhétsé gés é s á né-

hézébbén boldogulo  diá koknák égyárá nt. 

 

Mié rt fontos éz? 

 

A gyérékék égy ré szé nék ko nnyén mégy á tánulá s, má -

soknák viszont néhé zsé gét jélént égyik-má sik tántá rgy. 

Mi to rté nik ilyénkor? A néhézén tánulo  gyérékék égyré 

to bbszo r é lik á t, hogy ném é rtik á féládátot, ném tudnák 

békápcsolo dni áz o rái munká bá, rossz jégyékét kápnák. 

Elo bb-uto bb élmégy á kédvu k némcsák á tánulá sto l, há-

ném áz iskolá to l is. Ezékén áz o rá kon ázonbán mindénki 

mégmutáthátjá, hogy mi áz éro ssé gé, hogy mibén jo . 

 

Mégvá ltoznák á dé lutá ni foglálkozá sok is. Ezék 5 nágy 

téru lét ko ré  szérvézo dnék: 

- mu vé széti foglálkozá sok (rájz, ké zmu véssé g, bá bozá s, 

mésé lé s stb.) 

- mozgá sálápu  foglálkozá sok 

- logikái ké péssé gét féjlészto  foglálkozá sok 

- gyákorláti ké szsé gékét féjlészto  foglálkozá sok 

- digitá lis-informátikái jéllégu  foglálkozá sok. 

 

 

Ezék á foglálkozá sok mind já té kosák, ko tétlénék - dé 

égybén kápcsolo dnák á tánányághoz is, í gy tá mogátjá k á 

tánulmá nyi munká t. 

 

A pédágo gusok álápos, mintégy 120 o rá nyi félké szí té sén 

vétték ré szt á nyá ri szu nétbén.  

Az u j mo dszérék bévézété sé t, álkálmázá sá t áz égé sz tán-

é v sorá n folyámátosán vé gig kí sé rik é s tá mogátjá k áz 

Esztérhá zy Ká roly Tudomá nyégyétém é s á Szégédi Tudo-

má nyégyétém száké rto i. 

 

A mo dszért kidolgozo  héjo kérésztu ri iskolá is hásonlo  

ádottsá gokkál réndélkézétt, mint á ko mlo i. 

3-4 é v éltélté utá n ázonbán jélénto sén mégvá ltozott á 

hélyzét: á mágátártá si problé má k mé rsé klo dték, jávulták 

á diá kok tánulmá nyi érédmé nyéi, jélénto sén mégno tt á 

szákko zé piskolá bán, gimná ziumbán tová bb tánulo k 

árá nyá.  

 

A tání to k, táná rok szá má rá ku lo no sén áz élso  ido szákbán 

jélénto s pluszmunká t jélént á mégválo sí tá s, dé u gy vé lju k 

mégé ri.  

Hiszén légfontosább cé lunk szu lo knék é s á pédágo gusok-

nák égyárá nt: váláménnyi gyérmék iskolái sikéréssé gé -

nék biztosí tá sá, á tánulo k hozzá ségí té sé á tová bbtánulá s-

hoz. 

 

 

Mé g to bb informá cio  á Kompléx Alápprográmro l: 

 

https://www.kompléxálápprográm.hu 

https://www.youtubé.com/chánnél/UCug-N-

djFUáP2r1rUADCÖPg 

 

Tihanyi Nóra 

Tagintézmény-vezető helyettes 
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A  bállágá ssál é s é vzá ro vál zá rult o vodá nk szor-gálmi ido száká, á nyá ri o vodá áz iskolái szu nét 

kézdété vél indult él. Azok á kédvés szu lo k, ákik á 

szu lo i é rtékézlétén igé nyélté k áz o vodái élhélyézé st 

á „nágy ovibán” mu ko do  o sszévont csoportbán tud-

tá k gyérméku két nápko zbén élhélyézni. A nyá ri szá-

bádsá gok miátt égy o sszévont csoport tudott mu -

ko dni áugusztus ko zépé ig. Ezutá n á tákárí tá si szu nét 

ko vétkézik, ámély sorá n áz o vodái csoportok nágy-

tákárí tá sá zájlik, hogy széptémbér 03-á n tisztá é s 

észté tikus ko rnyézétbén tudjuk fogádni á gyérméké-

két.  

Köszönjük Turó Tamás polgármester úr és az ön-

kormányzat támogatását, hogy lehetővé tették 

azok számára, akik már hosszú idő óta közmun-

kán dolgoztak az óvodában, hogy sikeresen elvé-

gezzék a megfelelő szakképesítést adó képzést, 

hogy a továbbiakban közalkalmazottként folytat-

hassák a már korábban megkezdett nevelést segí-

tő munkát. 

A volt nágycsoportos szu lo két, ákiknék á gyérméku k 

á hélyi iskolá bán kézdik még áz élso  osztá lyt ké rém, 

hogy á gyérmékékét áz o vodá bá hozzá k széptémbér 

03-á n réggél 8.45-ré. Az élso s tání to né nik Koro zsné  

Szégédi Ildiko  é s Já rdá n- Bé nyéi Eniko , illétvé á 

nyolcádikos tánulo k fogjá k á kis élso so két á tkí sé rni 

áz iskolá bá á táné vnyito  u nnépsé gré. 

A névélé si é v kézdété vél kápcsolátbán szérétné m 

ké rni á szu lo két, hogy á gyérméku kkél ismé téltén 

kéréssé k fél há ziorvosukát, illétvé á vé do né nit, á 

szu ksé gés igázolá sok bészérzé sé u gyé bén (á gyér-

mék égé szsé gi á llápotá ro l, illétvé á féjtétvéssé g 

méntéssé gro l). Az igázolá sok hiá nyá bán ném á ll mo -

dunkbán á gyérmékét fogádni. Mindézék á ko zo ssé g-

bén lé vo  gyérmékék é s á kédvés szu lo k é rdéké t szol-

gá ljá, hiszén tudjuk, hogy élé g égy bétég gyérmék á 

csoportbán áhhoz, hogy á to bbi gyérmék égé szé gé 

né légyén biztonsá gbán.  

Ké rné m tová bbá  á kédvés szu lo két, hogy á Gyérmék-

vé délmi hátá rozátot é s á Há trá nyos hélyzét mégá llá-

pí tá sá ro l szo lo  hátá rozátot áz o vodá bán léhéto lég 

má r áz o vodá kézdé sé élo tt ádjá k lé áz o vodátitká r-

nák, áki ázt léfé nymá soljá é s áz érédéti pé ldá nyt á 

szu lo nék visszájuttátjá.  

Kí vá nok mindén kédvés o vodá sunknák nágyon bol-

dog é s vidá m névélé si é vét! 

 

Majoros Zita  

óvodavezető 

ÓVODAI HÍREK  

Orgoványi Anikó: Kezdődik az óvoda 

 

Piros lábdá, fákocká, 

kézdo dik áz o vodá. 

Gyu lékézik á sok gyérék, 

mint szo lo fu rto n á szémék. 

Ném sok mindénkit ismérék, 

kicsi szí vém picit rémég. 

Csu ngo k mé g áz ányuká mon, 

mint álmágyérék á fáá gon. 

 

 

Mosolyogvá kézu nk ké ri 

á sok kédvés o vo  né ni. 

Ménnyi já té k, ménnyi ké p, 

ménnyi o ro m vá r itt mé g! 

E nékélu nk, rájzolunk, 

é s ko zbén mégokosodunk. 

U gy do nto ttém, idé já rok, 

bárá tokrá itt tálá lok. 
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Kedves Olvasó! 

  

 Önkormá nyzátunk sikérésén pá lyá zott 

á "Jávul á szégrégá tumbán é lo k hélyzété á télé-

pu lé sén" né vén futo  pá lyá zátrá. Ezzél á télépu -

lé s 2x200 millio  Ft tá mogátá shoz jutott. Ebbo l á 

pé nzbo l tánfolyámokát, kirá ndulá sokát, ku lo n-

bo zo  réndézvé nyékét finánszí rozunk, ill. szociá -

lis bé rláká sok é pu lnék májd. Szinté n kiálákí tá s-

rá ill. félé pí té sré kéru l ké t ko zo ssé gi té r Csillág-

pont é s Csillághá z né vén. Ennék á projéktmég-

nyito já n véhétték ré szt csu to rto ko n dé lélo tt áz 

é rdéklo do k, méghí vott véndé gék á Mu v.há zbán. 

Pé ntékén dé lutá n mégréndézé sré kéru lt égy 

Távés vitu élnévézé su  zéné s prográm, áhol hé-

lyi hágyomá nyo rzo k szo rákoztáttá k á ko zo nsé -

gét, májd LLJunior lé pétt fo l. A náp vácsorá vál 

é s disco vál zá rult. A Távés vitu élnévézé s égy 

ko szo né sré ádott vá lász. Távés báktálo cigá ny 

nyélvén ázt jélénti, hogy jo  széréncsé t. A Távés 

vitu pédig ázt, hogy nékéd is. 

Szombáton réggél 8-to l ésté 9 o rá ig á Kisérdéi 

Sportpá lyá n mégréndézétt Fálunápon szo rá-

kozhátott á fálu áprájá nágyjá. Mindénki mégtá-

lá lháttá á néki tétszo  élfogláltsá got. Egy má sik, 

há rom é vét félo lélo  pá lyá zát, á Szábádido sport-

tál áz égé szsé gé rt élnévézé su  nyito  réndézvé -

nyé zájlott 10 o rá to l 16 o rá ig. Zumbá, buboré k-

foci, ásztáliténisz, lé zérhárc, í já szkodá s, ségwáy 

csák né há ny á léhéto sé gék ko zu l.  

Ö ko lví vo  bémutáto , hábpárti, árcfésté s, o riá s 

bá bok.  

A hágyomá nyos tu ro s su témé nyék vérsényé ré 

tizénkéttén névézték. Csétnéki Lá szlo  gásztro-

no mus é s kédvés ségí to jé é rté kélté á finomsá -

gokát. Bártálos Juliánná, Sipos Lájosné , Sztán-

kovics Rudolfné , Bollo k Andrá sné  é s Nágyné  

Szá ltéléki Ibolyá su tijéi tálá ltátták á légjobbnák. 

Mindén ré sztvévo  ájá ndé kbán ré szésu lt.  

Dé lutá n á szí npádon élkézdo do tt á zéné s mu -

sor. Hélyi é s méghí vott é nékésék, zéné szék vá l-

tottá k égymá st é s hágyták bénnu nk márádándo  

é lmé nyékét. Má rkus Ro bért porondméstér hu-

moros mu sorvézété sé vél gondoskodott á jo  

hángulátro l, á nápko zi konyhá é s á 7 csálá di fo -

zo  pédig á finom é télékro l. A csálá dok 3500 Ft 

élléné bén 15 kg sérté shu shoz juthátták. Sájná -

látos, hogy csák 7 csálá d hászná ltá ki ézt á léhé-

to sé gét. Egé sz náp bázá rsor, vidá mpárk, bu -

fé sor á llt á kilá togáto k szolgá látá rá. 

Vásá rnáp pédig á hágyomá nyos Ko mlo i Bu csu  

kéru lt mégréndézé sré. 

 A bu csu i széntmisé t áz átyá áugusztus 19-é n 

célébrá ltá. 

 

Az önkormányzat köszöni a köztisztviselők, köz-

alkalmazottak, közfoglalkoztatottak munkáját 

és mindenkiét, akik valamivel hozzájárultak a 4 

napos rendezvénysorozat sikeréhez. 

Remélem, hogy mindenki megtalálta a számára 

érdekes programot és nagyon jól érezte magát! 

 

Sipos Gáborné  

alpolgármester 

KÖMLŐI RENDEZVÉNYYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Látogatás Ákosfalván,  

a testvértelepülésünkön 

 

 

Ö nkormá nyzátunk 25 fo s délégá cio já Turo  Támá s pol-

gá rméstér u r vézé-

té sé vél áug. 17-20-ig 

Erdé lybén tárto zkodott. 

Méglá togáttuk téstvé r-

télépu lé su nkét, A kos-

fálvá t. Má r 18. álkálom-

mál réndézté k még áz 

A kosfálvi Ko zsé gi Ná-

pokát, ézén véttu nk 

ré szt.  

Egy nápos hosszu  utá-

zá s utá n é rkéztu nk 

még. Ko szo nto  áz A kos-

fálvi Polgá rméstéri Hi-

vátál élo tt. Fu vo széné-

kár, lovás dí szfélvonu-

lá s, é nék, tá nc, u nnépi 

bészé dék. Esté kultu r-

mu sor, ámi kéllémés 

ido to lté s volt náp mint 

náp mindánnyiunknák. 

Ifju sá gi há zát é s multi-

funkcio s mu fu vés pá lyá t áváttunk Szé kélyvájá n. Az é pu lét 

téljés égé szé bén tá rsádálmi munká vál létt gyo nyo ru vé  

té vé é s éz igázá n irigylé sré mé lto . Ött, áz émbérék ko zo tt 

hátálmás áz o sszétártá s, o nzétlénu l. 

Méglá togáttuk Hárásztkéré kén á Téstvé rtélépu lé sék Párk-

já t. Távály, á lá togátá sunk álkálmá vál áváttuk fél áz émlé k-

fálát é s u ltéttu k él á Ko mlo iék Fá já t á párkbán. A fá gyo -

nyo ru , gondos kézék á poljá k. 

Vásá rnáp dé lutá n á Néféléjcs ko rusunk is szí npádrá lé pétt. 

A nágy izgálom utá n ásszonyáink gyorsán féloldo dták é s 

égy jo  hángulátu , vidá m 

mu sort ádták élo . Ko -

szo nju k szé pén!  

Szé psé gvérsény é s tu zi-

já té k zá rtá á há rom 

nápos réndézvé nyt. 

Sájnos, á ké t náp, ámit 

té nylégésén ott to lto t-

tu nk, kévé s volt árrá, 

hogy nágyobb kirá ndu-

lá sokát tégyu nk á ko r-

nyé kén. I gy csák Szová -

tá rá, Párájdrá, Korond-

rá, Ségésvá rrá, Máros-

vá sá rhélyré jutottunk él 

é s csodá ltuk még á gyo -

nyo ru  tá ját, é pu létékét, 

névézétéssé gékét. 

Gyorsán éltélt á éz á 

né gy náp. Mindánnyián 

jo l é réztu k mágunkát á 

ré gi é s u j bárá táinkkál. Ko szo nju k szé pén á szí vés véndé g-

lá tá st, á kédvéssé gét, á gondoskodá st, mosolyt! 

 

A ugusztus ho nápbán 

élké szu lt á Kisér-

déi Sportpá lyá n 

á Lábdáfogo  há -

lo . Ez téljés mé r-

té kbén mégfélél 

áz MLSZ á ltál 

élo í rtáknák. A 

ré gi há lo  u jrá 

hásznosí tá srá 

kéru l, á Dámjá-

nich u ton kiálákí tott focipá lyá n lész fo lá llí tvá, o ro mét szé-

rézvé áz árrá láko  gyérékéknék. 

Elké szu lt á Sportpárk is , szinté n á Kisérdéi Sportpá lyá n, 

ámély léhéto sé gét biztosí t, ingyénésén, ném csák á focis-

tá knák, háném á fálu áprájá-nágyjá nák á téstédzé sré. Hé t 

élémbo l á ll A ké pék ségí ténék á tá jé kozo dá sbán. Ké rém, 

hogy hászná lát élo tt mindénki olvássá él á tá jé koztáto  

szo végét! A hászná lo k vigyá zzánák tésti é psé gu kré, á párk 

tisztásá gá rá, á llágá mégo vá sá rá! 

Szinté n á nápokbán kéru lt nyilvá nossá grá, hogy á mu fu -

vés pá lyá lé tésí té sé ré béádott pá lyá zátunk is nyért. I gy 

hámárosán élkézdo dik áz iskolá udvárá n á 20x40 m-és 

lé tésí tmé ny kiálákí tá sá, mélyét á lákossá g is ingyén hász-

ná lhát májd.  

A pá lyá zátok viszik élo ré á fálut.  

Ezt Turo  Támá s polgá rméstér u r fo lismérté é s mindénré 

pá lyá zik, ámi é lhéto bbé  tészi télépu lé su nkét. Ez réngétég 

munká vál, ádminisztrá cio vál, szérvézé ssél é s élléno rzé -

sék sorozátá vál já r.  

Dé mégé ri! Csák nyitott szémmél kéll vé gig ménni á fálun! 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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 Augusztus 20-i ünnepi rendezvény 

 

A z idé n, réndhágyo  mo don, áugusztus 25-é n u nnépél-

tu k A llámálápí to  Szént Istvá n kirá lyunk é s áz U jké-

nyé r u nnépé t. 

A nápot u nnépi széntmisé vél kézdtu k, ámélyén áz u j tisz-

téléndo , Várgá Pá l átyá kihángsu lyoztá, hogy ménnyiré 

fontos szérépé ván áz á llám é s áz égyhá z szoros égyu ttmu -

ko dé sé nék. 

A dé lutá ni prográm 15 o rákor vétté kézdété t. Mégtélt é r-

déklo do kkél á Mu vélo dé si há z nágytérmé. 

Mé rcsé né  Huszti Mo niká ko szo nto jé utá n égyu tt é nékéltu k 

Himnuszunk cso-

dá s soráit. Májd 

Turo  Támá s pol-

gá rméstér u r u n-

népi bészé dé ko -

vétkézétt. Ku zdél-

mék, dicso sé gék , 

bálsors, mégánnyi 

há boru , rombolá s 

é s u jjá é pí té s. Ez 

né pu nk to rté nél-

mé. A hit é s áz o sz-

széfogá s ázonbán 

mindig éro t ádott 

áz u jrákézdé shéz. 

Vérsék é s dálok 

ko vétkézték égy-

má s utá n. E s ákik 

ézt á ko zo nsé gnék 

tolmá csoltá k: Si-

pos Lájosné , á Né-

féléjcs Né pdálko r 

Bésényéi Já nosné  

vézété sé vél, Ká llái 

Esztér, Ká llái Virginiá, Ká llái Fánni, Szá vá Miréllá, Számko  

Ronáld. 

E s áz ásztálrá kéru lt á gyo nyo ru , u j kényé r is. 

A Szo zát hángjáivál féjézo do tt bé á mégémlé kézé s. 

A dé lutá n má sodik ré szé bén áz Ö nkormá nyzátunk á ltál 

lé tréhozott é s mindén é v áugusztus 20-á n kiosztá srá kéru -

lo  dí ják á tádá sá ko vétkézétt. Az idéi é v kitu ntététtjéi: Sto-

o sz Lá szlo né , Juhá sz Mihá ly é s Szá szi Andrá s. 

Váláménnyién to bb é vtizédés, Ko mlo  ko zsé g lákossá gá é rt 

vé gzétt munká juké rt káptá k áz élisméré st. 

Bá rdos Istvá n, Pistá bá csi névé ko zismért mindén ko mlo i 

szá má rá, ákinék émlé ktá blá já t áz ést folyámá n áváttuk fél 

á Gá rdonyi Gé zá A ltálá nos Iskolá bán. Cséh Jo zséf ké pvisé-

lo tá rsám bészé lt áz é lété ro l, á sokfé lé é rdéklo dé sé ro l, ki-

vá lo  szákmái tudá sá ro l. Májd Turo  Támá s polgá rméstér u r 

ko szo nto tté émlé kláppál é s virá gcsokorrál á há rom lá nyá t, 

ákik csálá djukkál mégtisztélté k télépu lé su nkét. 

17 o rá to l Gá lámu sor vétté kézdété t, olyán névés élo ádo k-

kál, mint Budái Béátrix, Fogárási Bérnádétt é s Egyhá zi 

Gé zá. E s áz élmárádhátátlán Gondá-Bá dér duo , válámit 

Bá dér Erno  5 tágu  cigá nyzénékárá. Mágyár no tá kát, opé-

réttékét ádták élo  á ko zo nsé g nágy o ro mé ré.  

18.30-to l kézdété t vétté áz iskolá bán áz émlé ktá blá ávátá -

si u nnépsé g. Szá vá Miréllá é s Ká llái Mércé dész ké pvisélté k 

á tánulo ifju sá got é s vérssél, dállál tisztélégték igázgáto  

bá csi émlé ké nék. Cséh Jo zséf ké pvisélo tá rsám né há ny szé-

mé lyés émlé kkél 

égé szí tétté ki á 

Mu vélo dé si há z-

bán élhángzottá-

kát.  

Molná r Anná é s 

Molná r Istvá n, áz 

unoká é s dé duno-

ká vontá lé á léplét 

áz émlé ktá blá ro l, 

májd Várgá Pá l 

átyá mégá ldottá. 

Koszoru k é s virá -

gok élhélyézé sé vél 

zá rult á kis u nnép-

sé g. 

A véndé gékét Ö n-

kormá nyzátunk á 

Nápko zi konyhá 

ébé dlo jé bén lá ttá 

véndé gu l égy fi-

nom vácsorá rá.  

Ko zbén á Tá jhá z 

udvárá n Né mét 

Rolánd é s bándá já szo rákoztáttá á fálu né pé t. 

A prográm tu zijá té kkál é rt vé gét, ámély mégkoroná ztá ézt 

á szé p u nnépnápot. 

Ko szo nét Mé rcsé né  Huszti Mo niká nák, áki, bá r élko lto zo tt 

télépu lé su nkro l, mé gis vá lláltá á mu sor konférá lá sá t, á 

pláká tok, émlé klápok térvézé sé t, élké szí té sé t. 

Ko szo nét mindénkinék, áki á náp élo ké szí té sé bén, lébo-

nyolí tá sá bán ré szt vétt, élso sorbán Turo  Támá s polgá r-

méstér u rnák. 

Ko szo nét ázon lákosoknák, ákik jélénlé tu kkél mégtisztél-

té k réndézvé nyu nkét. 

 
Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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Napközi Konyha Hírei 

 Tisztelt Kömlőiek!  

 

E ngédjé k még, hogy bészá moljá á Nápko zi Kony-

há dolgozo inák áz élo zo  ké t ho nápbán vé gzétt 

munká já ro l. 

Ju n.18-to l élindult á nyá ri, szociá lis é tkéztété s, mély-
nék kérété bén 530 gyérmék kápott mindén náp ébé -
dét. Ebbén áz ido szákbán áz inté zmé ny mégno véké-
détt kápácitá ssál mu ko do tt. I gy á konyhá dolgozo i-
nák ko szo nhéto én ko zél 700 ádág é tél kéru lt náp 
mint náp á fálubéliék ásztálá rá. A mégno vékédétt 
élvá rá sok élléné ré dolgozo ink mégpro bá lták máxi-
má lisán hélytá llni. Nyilvá n káptunk pozití v é s négá-
tí v kritiká kát is, dé o sszéssé gé bén inká bb élé gédétt-
sé gét tápásztáltunk. A kisébb kéllémétlénsé géké rt 
uto lág is élné zé st ké ru nk áz é rintéttékto l. Igyékéz-
tu nk mindén problé má rá mégoldá st tálá lni. Viszont 
ékkorá téljésí tmé nyné l áz émbér ko véthét él hibá -
kát. Elmondhátom, hogy á rá nk há rult, mégno véké-
détt féládátokát sikérésén mégoldottuk, ámélynék 
élisméré séké nt Turo  Támá s polgá rméstér u r dicsé -
rétbén ré szésí tétté á konyhá dolgozo it. Mégko szo nté 
á ldozátos munká jukát. Tová bbrá is máximá lis ségí t-
sé gét nyu jt áz inté zmé nynék, dolgozo knák, légyén áz 
ko zbészérzé s, észko z-, vágy lé tszá mhiá ny. 

 
A nyá ri é tkézé ssél kápcsolátosán vé géztém égy ro g-
to nzo tt ko zvé lémé ny kutátá st, mélybo l idé zné k 
most, térmé szétésén á vé lémé nyt nyilvá ní to k bélé-
égyézé sé vél. 
 
Csonka Erzsébet: Nágyon há lá sák vágyunk, hogy náp 
mint náp gyérmékéink szá má rá biztosí tvá ván á mé-
lég é tél. Nyugodtábbán tudjuk á munká nkát vé gézni. 

Ko szo no m szé pén polgá rméstér u rnák á ségí tsé gé t 
é s á konyhái dolgozo knák á munká já t. 
 
Turó Melinda: Mindén élisméré sém á konyhái dolgo-
zo ké ! Náp mint náp hélyt á llnák ébbén á mélégbén. 
E téléik nágyon finomák, bo sé gésék. Pánászom ném 
léhét rá juk. Ko szo nét polgá rméstér u rnák, hogy szá -
munkrá biztosí tjá áz ingyénés nyá ri é tkézé st. 
 
Bari Rozália: Az é télék bo sé gésék, í zlétésék. Nékém 
égé sz nyá ron ném volt pánászom áz ébé dré. A dolgo-
zo k lélkiismérétésén á llnák á mindénnápi munká -
hoz. Lé á káláppál élo ttu k, ko szo nju k szé pén! 
 
Farkasné Danyi Tünde: E téléik nágyon finomák, bo -
sé gésék, vá ltozátosák. A dolgozo kát sokszor émlégé-
tém, hogy á nágy mélég élléné ré lélkiismérétésén, 
odáádo án vé gzik á munká jukát. Mindén tisztélétém 
á dolgozo ké  é s polgá rméstér u ré . Hisz á fálubán 
szinté 100%-os á foglálkoztátottsá g é s igén nágy sé-
gí tsé g, hogy á gyérmékéink mindén náp mélég é télt 
éhétnék. Grátulá lok Nékik! 

Itt szérétné m mégko szo nni  dolgozo im á ldozátos, 
odáádo  munká já t. Mindén élisméré sém, hogy á még-
no vékédétt kápácitá s é s á nágy ho sé g élléné ré bé-
csu léttél hélytá llták. 
Ko szo no m szé pén á kérté szétbén dolgozo k, Elékés 
Mágdolná é s Turo  Attilá munká já t! 
 

 

 

 

  Pengő Roland 

intézményvezető  
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Tisztelt Kömlői Lakosok! 

 

E gy pá r mondátbán szérétné k tá jé koztátá st ádni 

Ö no knék árro l, hogy ju lius ko zépé to l Mé rcsé né  Husz-

ti Mo niká uto djáké nt, éngém fognák mégtálá lni á ko nyv-

tá rbán. A léhéto sé gét mégrágádvá, szérétné m mégko szo n-

ni Mo niká nák á ko nyvtá rbán é s á szociá lis éllá tá s téré n 

vé gzétt mino sé gi munká já t, mélyét igyékszém ném még-

szákí táni. Az é n névém Bédé cs Má riá é s á szomszé d télé-

pu lé sro l, A tá nybo l já rok á t dolgozni. Gyérmékkorombán 

sokát já rtám Ko mlo n, hiszén é désápá m itt dolgozott á hé-

lyi Tákáré kszo vétkézétbén Klá ri né nivél, Lájos bá csivál, 

Tériké vél é s á to bbi munkátá rssál. I gy, bá r szémé lyésén 

kévé s émbért ismérék, á télépu lé ssél á ko to dé s mégmá-

rádt. A tutázo bán figyélémmél kí sé rtém á vá ltozá sokát, 

é ppén ézé rt véttém é szré áz uto bbi pá r é v hihététlén féjlo -

dé sé t, ámit isméro séim é s bárá táim ko ré bén ném réjték 

vé ká álá  - sokszor tu kro t á llí tvá élé ju k -, hogy á sok é s ki-

tárto  munká nák még ván áz érédmé nyé is. Ko szo nét é rté á 

fáluvézété snék, ku lo n ko szo nét polgá rméstér u r ido t, 

énérgiá t ném kí mé lo  munká já nák. Tégnáp á Bro dy Sá ndor 

Mégyéi Ko nyvtá r tová bbké pzé sé n ké pviséltém á télépu -

lé st, áhol égy-ké t kollé gáno  is élisméré ssél émlí tétté á télé-

pu lé s névé t. Azé rt, hogy á ko nyvtá rbá já rok é s á ko nyvét 

olváso , vágy é ppén csák kézu kbé vévo  lá togáto k szí vésén 

é s jo  é rzé ssél jo jjénék tová bbrá is, áz élo zo  é vékhéz háson-

lo án igyékszém prográmokát szérvézni, mélyro l igyék-

szém ido bén áz é rintéttékét é rtésí téni é s ámélyré szérétét-

tél vá rok mindén, áz áktuá lis té má t é rinto  é rdéklo do t.  

Ko nyvtá r nyitvá tártá sá vá ltozátlánul, kéddén é s csu to rto -

ko n dé lutá n, szérdá n é s pé ntékén dé lélo tt.  

 

A ko nyvtá ri munká k méllétt, á szociá lis áláptévé kénysé g-

bén is tévé kénykédém. Az élmu lt égy hé t álátt Ká lláiné  

Roziká gondozo  ségí tsé gé vél á há zigondozották ko zu l, lé-

héto sé gém volt szémé lyésén tálá lkozni to bb kédvés ém-

bérrél. A bészé lgété s ko zbén é rdéklo dtém ván-é mégol-

dá st vá ro  problé má juk, még vánnák-é élé gédvé á gondozo -

jukkál, válámint áz ébé d mino sé gé vél é s ménnyisé gé vél, á 

télépu lé s féjlo dé sé vél. Az éddigi tápásztálátot o sszégézvé, 

nágyon égyszéru  dolgom ván, mért égy-ké t szémé lyés jél-

légu  ségí tsé gét igé nylo  problé má n tu l, nágyon még vánnák 

élé gédvé mindénnél. Szá momrá, nágyon jo  é rzé s volt háll-

gátni o két, áhogyán mésé lté k mindénnápjáikát, légfo ké p-

pén, hogy ménnyiré még vánnák élé gédvé á gondozo juk-

kál, áz ébé d mino sé gé vél,  ménnyisé gé vél é s ézu ton is tol-

má csolom ko szo nétu két á konyhá n dolgozo k ré szé ré. Ván, 

áki mé g á hé tvé gé jé t is mégro vidí ti há kéll, ségí tsé gét 

nyu jt, há árrá szu ksé g ván. Másik kellemes meglepetés 

volt számomra, hogy mennyire nagyra értékelik a jelen-

legi faluvezetés tevékeny munkáját, külön kiemelve  

Turó Tamás polgármestert, akinek a falufejlesztésen 

túl, az emberségét is köszönik. Megemlítették, hogy hoz-

zá bármikor fordulhatnak, kérésükre igyekszik mindég 

megtalálni a legjobb megoldást. Sokan említettek sokfé-

le fejlesztést, de ami mindenhol elhangzott a temető 

rendbetétele és a járdák szélesítése, hogy a járda kes-

kenysége ne okozhasson senkinek sem gondot.  

 

Mé g á szociá lis álápéllá tá ssál kápcsolátbán né há ny fonto-

sább informá cio : 

Aki igé nyélni szérétné  á szociá lis é tkéztété st, vágy á há zi 

ségí tsé gnyu jtá st, árrá í rá sbán, formányomtátvá nyon bé-

ádott ké rélémmél ván léhéto sé g, mély nyomtátvá ny á szo-

ciá lis irodá bán ké rhéto  é s á kito lto tt nyomtátvá ny odá, 

vágy á gondozo knák léádháto .  

A télépu lé s o nkormá nyzátá á szociá lis rá szorulták é rdéké -

bén 9 fo  - munká jukát lélkiismérétésén, á gondozották 

ré szé ro l to rté no  téljés mégélé gédé ssél vé gzo  - gondozo vál 

mu ko dtéti á ségí tsé gnyu jtá st. Az Ö nkormá nyzát Nápko zi 

Ötthonos konyhá já bo l szociá lis álápon, 79 fo  káphát á hé t 

o t nápjá n - hé tfo to l-pé ntékig - mélég é télt, mélybo l 46 fo  

ré szé ré á gondozo k viszik ki áz ébé dét, mí g 33 fo  sájá t má-

gá oldjá még á konyhá bán áz á tvé télt. A szociá lis é tkézté-

té s igé nybévé télé ésété n, nápi égyszéri mélég é tél kéru l áz 

igé nybé vévo kho z, ákik ném ké pésék sájá t é tkézé su kro l 

má s mo don gondoskodni á korukrá, vágy égé szsé gi á llápo-

tukrá tékintéttél, áká r á tménéti jélléggél, áká r tárto sán.  

A há zi ségí tsé gnyu jtá s igé nybévé télé szinté n ké rélém bé-

ádá sá vál indí tháto , májd égyé ni, szémé lyré szábott gondo-

zá si térv álápjá n to rté nik á féládátok éllá tá sá bán to rté no  

ségí tsé gnyu jtá s á gondozott láká sá n, láko ko rnyézété bén. 

Ennék mo djá t, formá já t, gyákorisá gá t á jogosult igé nyé nék, 

égyé ni á llápotá nák, szociá lis hélyzété nék é s á há ziorvos 

jáváslátá nák figyélémbévé télé vél á gondozá si szu ksé glét 

vizsgá látá utá n áz inté zmé nyvézéto  á gondozo no vél ko zo -

sén á llápí tjá még. A szolgá ltátá st jélénlég 19 fo  rá szorulo  

kápjá. 

A téléfonos élé rhéto sé g: 06/36-481-323 

 

Bedécs Mária 

könyvtáros 

KÖNYVTÁRI ÉS A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS HÍREI 
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Szakmai beszámoló 

 

 

Az EFÖP-1.6.2-16-2017-00042 ázonosí to szá mu  „Jávul á 

szégrégá tumbán é lo k hélyzété Ko mlo n” cí mu  projékt fo  

cé ljá á szégrégá lt láko ko rnyézétbén, mé lyszégé nysé gbén 

é lo  há trá nyos hélyzétu  émbérék tá rsádálmi félzá rko zá sá -

nák ségí té sé, válámint 

á télépu lé s égé szé 

szá má rá olyán prog-

rámok é s szolgá ltátá -

sok biztosí tá sá, ámik 

ségí tik á tá rsádálmi 

béfogádá s é s intégrá -

cio  folyámátá t. A pro-

jékt 2018. ju nius élé-

jé n indult é s 3 é vig 

tárt, á fo  mégválo sí to  

Ko mlo  Ko zsé gi Ö n-

kormá nyzát, ákinék á 

munká já t szociá lis 

szákmái táná csokkál 

á Tá rsádálomkliniká 

Egyésu lét ségí ti, mint 

konzorciumi pártnér. 

A pá lyá zát mégtérvé-

zé sé é s béádá sá má r 2017. fébruá rjá bán mégkézdo do tt, é s 

á sikérés pá lyá záthoz éléngédhététlén volt áz Ö nkor-

má nyzát ké pvisélo -téstu lété nék pozití v hozzá á llá sá é s 

tá mogátá sá is, ámi sok má s télépu lé sén ném volt még, 

ákik émiátt lémárádták érro l á kivé télés pá lyá zátro l.  Szé-

réncsé ré Ko mlo n félismérté k á pá lyá zátbán réjlo  léhéto -

sé gékét, é s égyo ntétu én tá mogáttá k áz ázon válo  élindu-

lá st. A mégválo sí tá s 3 é vé álátt szá mos ko zo ssé gi prog-

rám, kirá ndulá s, tá borozá s válo sul még, félno ttké pzé sék, 

égé szsé gu gyi szu ré sék é s klubfoglálkozá sok szérvézé sé 

to rté nik még, ámély prográmokrá á télépu lé s mindén lá 

 

 

ko já t szí vésén vá rjuk. Eméllétt á projékt légfo bb élémé á 

folyámátos szociá lis munká s jélénlé t, ámélyét á mégyé bén 

ismért é s élismért szociá lis szákémbérék, válámint á hély-

isméréttél réndélkézo  ko mlo i lákosok á ltál álkotott pro-

fésszioná lis csápát biztosí t.. Ö k áz Ady u. 68. szá m álátt 

tálá lháto  Csillágpont-

bán fogádjá k á hélyi 

lákosokát, ákik bá r-

milyén problé má vál 

bizálommál fordul-

hátnák hozzá juk. Sé-

gí ténék á hivátálos 

u gyék inté zé sé bén, 

táná csádá sbán, á 

problé má k-, néhé zsé -

gék mégoldá sá bán, é s 

mindig nyitották égy 

o szinté bészé lgété s-

ré. A Csillágpontbán 

tová bbá  ifju sá gi-, é s 

gyérékprográmok 

szérvézé sé, klubfog-

lálkozá sok, korrépé-

tá lá sok is mégválo -

sulnák, mindén ésétbén igázodvá á hélyi lákosok igé nyéi-

héz, hiszén éz á projékt á ko mlo i lákosok szu ksé glétéiré 

réágá l, vélu k égyu tt, ko zo sén nyéri él vé gso  formá já t é s 

tártálmá t. E ppén émiátt nágyon fontos á háté kony pro-

jéktmégválo sí tá shoz, hogy á prográmbán ré sztvévo  ko m-

lo iék máguké nák é rézzé k á projéktét, mérjénék hozzá tén-

ni, jáváslátokát mégfogálmázni, hogy o k mit is szérétné -

nék. A Csillágpont ézén szolgá ltátá sok mégválo sí tá sá hoz 

kivá lo  térépét biztosí t, hiszén á pá lyá zát á ltál élvá rt félté -

télékné l jo vál jobb ko ru lmé nyékét kí ná l á mégválo sí to k é s 

á ré sztvévo k szá má rá égyárá nt.  

EFÖP-1.6.2-16-2017-00042 

„Jávul á szégrégá tumbán é lo k hélyzété Ko mlo n” 
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EFÖP-1.6.2-16-2017-00042 

„Jávul á szégrégá tumbán é lo k hélyzété Ko mlo n” 

Mí g sok má s kévé sbé  széréncsé s télépu lé sén égy bé rélt 

konté nérbén, vágy égy rossz á llápotu  kis mé rétu  há zbán 

ké nytélénék á Csillágpont szolgá ltátá sáit mégválo sí táni, 

áddig Ko mlo n égy to bb, mint 200 m2-és félu jí tott, jo  á llá-

potu  há zbán to rté nik mindéz. A télépu lé s polgá rméstéré 

rágászkodott hozzá , hogy olyán ko ru lmé nyékét térémt-

su nk á Csillágpont-

bán, ámély vonzo vá  

tészi ázt á cé lcsoport-

tágok szá má rá, é s 

mindénki szí vésén té r 

bé idé. Az igé nyés 

ko rnyézétbén á jélén-

lé vo  szémé lyék ko zé r-

zété is pozití vábbá  

vá lik, éz fo ké nt á té li 

ido szákbán léhét nágy 

élo nyé á há znák, ámi-

kor is mindén bété ro t 

szí vésén fogádnák 

májd á szociá lis mun-

ká sok, égy forro  téá -

vál vágy égy jo  bészé l-

gété ssél. 

2018. augusztus 9-én mégtártottuk á projéktnyito  rén-

dézvé nyu nkét, mélyén to bb mint szá z ré sztvévo  tisztélé-

té t tétté. Az é rdéklo dé s nágy volt á prográmunkkál káp-

csolátbán, sok ko rnyézo  télépu lé s ké pviséltétté mágá t á 

réndézvé nyén, é s mindénhonnán pozití v visszájélzé sékét 

kápott áz o nkormá nyzát. A hivátálos mégnyito  u nnépsé -

gét égy á llo fogádá s kí sé rté, áhol szémé lyén tudtunk vá lá-

szolni á béé rkézo  ké rdé sékré. 

2018. augusztus 10-én mégtártottuk á Tavesz Vitu 

fesztivált, mélyén á sztá rvéndé g LL Junior volt. A nágy 

é rdéklo dé s miátt u jább hásonlo  prográmokát szérétné nk 

szérvézni á télépu lé sré. Az ézt ko véto  nápon pédig égy 

csálá di prográmmál kédvéskédtu nk á hélyi ko zo ssé gnék 

2018. augusztus 11-én. Az ésémé ny sok szí nés prográ-

mot jéléntétt á ré sztvévo knék, mint pé ldá ul fo zo vérsény, 

gyérékprográmok, koncérték stb. 

A nyá r vé gé ig szérét-

né nk égy fu rdo zé ssél 

égybé ko to tt kirá ndu-

lá st szérvézni á légin-

ká bb rá szorulo  gyéré-

kék é s szu léik szá má -

rá. Ezén kí vu l á Csil-

lágpontbán égy isko-

lákézdé st ségí to  csálá -

di nápot térvézu nk á 

hélyi lákosok szá má -

rá, áhol égy bográ cso-

zá s méllétt ko tétlé-

nébb é s ko zvétlénébb 

mo don tudnák bészé l-

gétni á prográm még-

válo sí to i válámint 

ré sztvévo i. 

Az éddigi tápásztálátok álápjá n élmondháto , hogy á hélyi 

ko zo ssé g nyitott á prográmrá, é rdéklo do  é s égyu ttmu ko -

do , á szákmái stá b pédig réndkí vu l félké szu lt, ézén ké t 

dolognák ko szo nhéto én pédig á projékt sikéréssé gé szinté 

gárántá lháto . 

Ko mlo , 2018. áugusztus 28. 
 
 

Spisák György 
projektvezető 
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2018 július és augusztus hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

Burai Attila Noé         an: Csukodi Erika 

Csóka Ervin                 an: Csóka Ildikó 

Pusoma László Ottó   an: Pusoma Kinga 

Szuetta Maja               an: Pusoma Márta 

Csonka Sándor           an: Farkas Tímea 

Báder Zsófi                  an: Lólé Anett 

Turó László Péter       an: Szuetta Jolán 

2018 július és augusztus hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

 

Bartus Gergely Áron  élt.: 65 évet 

Bartus István  élt.: 68 évet 

Kömlő Községi Önkormányzat  

Ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8:00-12:00—13:00-16:00 

Szerda: 8:00-12:00—13:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 

 

Családsegítő: 

Hétfő: 8:00-12:00 

Szerda: 8:00-12:00 

 

Falugazdász: 

Péntek: 8:00-12:00 

 

Kormányhivatalnok: 

Szerda: 9:00-12:00 

 

Tanévnyitó  

 

 

 

A Gá rdonyi Gé zá A ltálá nos Iskolá  

2018/19-és táné v 

 táné vnyito  u nnépsé gé  

2018. széptémbér 3-á n  

8:00-kor kézdo dik. 
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Gyerekeknek 
 

Forrás: pinterest.com 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2018. 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért  

a cikk szerzője a felelős. 

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 

 

Forrás: Tanulást Könnyítő Program  

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu
http://www.vadviragalapitvany.hu/tanulas-konnyito-program/

