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I smé t éltélt ké t hó nap azó ta, 

hógy a Kó mló  Né pé kiadva nya t 

ólvashatta k. Móst, az advénti idó -

szakban, amikór lassan éló kérü l-

nék a kara csónyi dí szék, amikór 

égyré sü rgétó bbé  va lik, hógy a t-

góndóljük mélyik széréttü nknék 

mit aja ndé kózzünk, a lljünk még 

égy cséppét. Á lljünk még, é s gón-

dóljük vé gig, miró l is szó l az ad-

vént idó szaka, é s mi is a való di 

ü zénété a kara csónynak. Sza -

münkra térmé szétésén, ahógyan 

éddig is, az ótthóni mindénnapók 

méllétt a münka ró l is szó l.  

É v vé gé félé  kó zélédvé szé pén las-

san béé rétték azón pa lya zatók, 

mélyékét é v kó zbén adtünk bé. 

Mikló s napja ra va rható an a tada s-

ra kérü l az iskóla térü lété n a mü -

fü vés fócipa lya a gyérmékék nagy 

ó ró mé ré, mélyén térmé szétésén a 

félnó tték is ja tszhatnak majd. Á 

napókban kaptük még a ta mógata -

si hata rózatót a Napkó zi Kónyha 

é pü lété nék félü jí ta sa ra, bó ví té sé ré 

mély rémé nyéink szérint tavaszra, 

nagyja bó l ma rciüs-a prilis kó rnyé -

ké ré bé is tüdünk majd féjézni. 

1-2 hé t mü lva, mé g ü nnépék éló tt, 

dé légké só bb é v éléjé n élkézdé sré 

kérü l az ó vóda é pü lété nék félü jí ta -

sa é s bó ví té sé, mélynék a kó zbé-

szérzé si élja ra sa van fólyamatban. 

Á tü zifa pa lya zatón élnyért mény-

nyisé gü  tü zifa ma r tó bb mint 3 

hété fólyamatósan kisza llí ta sra 

kérü l. Ké rné m szé pén a lakóssa g 

tü rélmé t, hiszén a sza llí ta st csak 

az ó nkórma nyzat kistraktóra val 

tüdjük mégóldani, mély sajnós pi-

cit tó bb idó t vész igé nybé, dé szé -

pén lassan mindénki még fógja 

kapni. Ázónban ha valaki még tüd-

ja óldani, hógy saja t maga sza llí tsa 

él, arra is van léhétó sé g.  

Ázón lakósók, akik fü té si ta móga-

ta st igé nyélték, azók fébrüa r kó zé-

pé ig mégkapja k a ta mógata s ó sz-

szégé t. Á té li rézsicsó kkénté s ta -

mógata sbó l kimaradt csala dók 

kó zü l 199 fó , aki ké rélmét adótt bé 

a napókban kérü lt pózití v dó nté s 

ké rélmü kré, í gy a kóra bban bé-

adótt ké rélmék alapja n 12 ézér ft 

pé nzbéli ta mógata sban fógnak 

ré szésü lni. 

Spórtpa lya nk félü jí ta sa is lassan a 

vé gé héz kó zélédik, az élké szü lt 

labdafógó  ha ló  üta n a napókban 

é rkézik még az ó ria s érédmé nyjél-

zó  ta bla, valamint félé pí té sré kérü l 

majd a móbil léla tó  is, mélynék 

talapzata t Ö nkórma nyzatünk ma r 

élké szí tétté. Ha tra van mé g a pa -

lyavila gí ta s kórszérü sí té sé is mé-

lyék üta n az ésti idó szakókban is 

ké nyélmés vila góssa g méllétt lész 

haszna lható  majd a spórtpa lya nk. 

Décémbér 6-a ra, Miküla s napja ra 

a 0 - a ltala nós iskóla s -kórü  gyér-

mékékig mindénki miküla scsó-

magban fóg ré szésü lni az Ö nkór-

ma nyzat ta mógata sa val.  

Á nyügdí jasók ré szé ré a tavalyi 

é vékhéz hasónló an 10 ézér ft-ós 

kara csónyi ta mógata st fógünk a t-

adni mindén 62 é vén félü li é s a 

kórkédvézmé nybén ré szésü ló  sa-

ja t jógü  nyügélla ta sban ré szésü ló  

nyügdí jasainknak.  

Á ta mógata s kifizété sé va rható an 

Décémbér 13-14 napókón lész. 

Valamint a kómmüna lis hülladé k-

sza llí ta s ta mógata sa nak 4. négyéd-

é vi kifizété sé is va rható an ézén 

napókra fóg ésni. 
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Ö nkórma nyzatünk a Bürsa Hün-

garica pa lya zatót 4 fó ré adta bé, 

mélynék kérété bén az Ö nkór-

ma nyzat havi 25 ézér ft-al ta mó-

gatta é gyérmékék ó sztó ndí ja t, 

illétvé a szakmünka s é s szakkó -

zé piskóla s dia kókat is égyszéri 15 

ézér Ft-ós ta mógata sban ré szésí -

téttü k.  

Va rható an a jó vó  hé tén ala í ra sra 

kérü l a szégréga ció s pa lya zatón 

bélü l a ta mógata si szérzó dé s, 

mély léhétó sé gét ad éló ré la tható -

an ma rciüstó l, hógy élkézdó djé-

nék a szócia lis bé rlaka sók, vala-

mint a csillagpónt é s csillagha z 

mégé pí té sé, tóva bba  szérétné m 

ta jé kóztatni a lakóssa gót, hógy 

ügyan ézén pa lya zatón bélü l az 

Ády éndré ü t 68 sz. alatt lévó  csil-

lagpóntban léhétó sé g lész, az 

égyédü l a lló  néhé z hélyzétbén lé-

vó  émbérta rsaink ré szé ré kó zmó-

sóda ingyénés haszna lata ra. 

Éz ü tón ké rné k tóva bba  mindén 

nyügdí jast illétvé égyédü la lló t, 

hógy az éló ttü nk a lló  té li idó szak-

ban, amikór is kó nnyébbén adó d-

hatnak néhé zsé gék.  

Ké rné m Ö nó két, hógy ha ba rmifé -

lé gónd, próblé ma van, azónnal 

hí vjón a 06-30/829-35-57-és télé-

fónsza món. Ö nkórma nyzatünk 

félké szü lt a té li idó szakra, mély-

nék kérété bén ségí tsé gét tüdünk 

nyü jtani hó lapa tóla sban, faaprí -

ta sban is, valamint pólga ró rsé -

gü nk is mégkézdté nóvémbértó l 

szólga lata t. 

Décémbér 21-é n az Ády ü t 68 

sza m alatti é pü létbén, é s annak 

üdvara n mindénkit szérététtél 

va rünk a kara csónyi szérététvén-

dé gsé gré. Mélég téa, fórralt bór. 

sü lt hürka- kólba sz, tó ltó tt ka -

pószta, béjgli é s gyü mó lcsó kkél 

va rünk mindénkit. Ü nnépéljü k 

még kó zó sén az éltélt 2018-as 

é vét.  

Kí va nók ó nó knék az advénti idó -

szakra kéllémés é s nyügódalmas 

ké szü ló dé st, valamint Á ldótt, bé -

ké s kara csónyi ü nnépékét é s szé-

réncsé s sikérékbén gazdag, ból-

dóg ü j észténdó t. 

Turó Tamás 

Polgármester 

 

Békés, boldog karácsonyt  

és sikerekben gazdag,  

boldog új évet kívánok! 
 

Turó  Tamás 
polgármester 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Így éltünk mi 2018-ban… 

 

E sémé nydü s, gazdag idó szakót za r 

é v vé gé n a Néféléjcs Nyügdí jas 

Klüb, hiszén szinté mindén hó napra 

jütótt valamilyén vidé ki, vagy hélyi ésé-

mé ny, amélynék ré sztvévó i vóltünk.  

Tagjaink sza ma 2 fó vél nó tt, jélénlég 18-

an vagyünk. Sajnós, tó bbén kó zü lü nk  

hüzamósabb idéjé bétégsé ggél kü zdé-

nék. Itt is kí va nünk nékik mihamarabbi 

gyó gyüla st, va rjük vissza ó két! 

Ö sszéjó vétéléinkét éz é vbén is szérda n-

ké nt tartóttük  a Mü véló dé si ha zban. Éz 

alkalmakór vóltak réndszérés tévé kény-

sé géink, mint a né pdalkó ri pró ba k, ék-

kór    ké szü ltü nk fél a kó vét-

kézó  féllé pé sré. Vóltak bizó-

nyós alkalómhóz kó thétó  

prógramók: mégémlé kéz-

tü nk a jélés napókró l (pl. 

:Kó lté szét Napja, a Tü dó -

gyüllada s Vila gnapja). Klüb-

tagjaink né vnapja t is min-

dén ésétbén mégü nnépél-

tü k, vérssél, nó ta val kó szó n-

tó ttü k az ü nnépéltét. Lassan 

hagyóma nnya  va lik a far-

sangi mülatsa günk is, ami-

kór is  jélmézt ó ltvé  ü zzü k 

él a télét. Vólt alkalóm, hógy 

bü nmégéló zé si tana csókat 

kaptünk a hévési Réndó rka-

pita nysa g münkata rsa tó l, 

vagy é ppén Szihalmón az 

intérnét éló nyéiró l é s ha tra -

nyairó l hallgattünk még égy 

éló ada st. 

Igyékszü nk szí nés é s va ltó-

zatós klübé létét fólytatni: 

kültüra lis prógramók, ki-

ra ndüla sók jélzik ézt az é vét is.  

Fó  tévé kénysé gü nk  tóva bbra is az é néklé s 

maradt, hiszén   gyakórlatilag a Né pdalkó r 

tagjai alkótja k  a klüb tagsa ga t. Kó zsé gi rén-

dézvé ny idé n sém mü lt él kó zrémü kó dé sü nk 

né lkü l. Mü sórral ké szü ltü nk a hagyóma nyós 

ü nnépékré, pl.: Némzéti ü nnépéink, Hó só k 

Napja, Émlé ktü z-gyü jta s, Kara csóny…  

Áz itthóni féllé pé séink kó zü l kiémélkédó én 

sikérés vólt a Kültüra lis Napókat za ró  Dalós-

tala lkózó . Á ma r hagyóma nyóssa  va lt tala l-

kózó n 9 méghí vótt né pdalkó r, hagyóma ny-

ó rzó  kó rüs vétt ré szt é s tétté féléjthététlén-

né  magas szí nvónalü  mü sóra val a napót. Á 

kó zsé g lakó i kó zt is nagy tétszé st aratótt a 

napót nyitó , é ló zéné s félvónüla s gyó nyó rü  

féllé pó  rüha kba ó ltó zó tt csópórtókkal! 

Ébbén az  é vbén is nagyón jó  kapcsólatót 

a póltünk a kó rnyé kbéli klübókkal, tó bb 

ésétbén téttü nk élégét mégtisztéló  méghí va -

saiknak. I gy féllé ptü nk pl a sarüdi Hagyó-

ma nyó rzó  Tala lkózó n, a kiskó réi é s hévési 

Dalóstala lkózó n. Réndszérés ré sztvévó i 

vagyünk a Hévés Mégyéi Nyügdí jasszó vét-

sé g a ltal szérvézétt ésémé nyéknék is, ótt 

vóltünk  Kó rüsók Tala lkózó ja n,  a sarüdi 

Árató fésztiva lón is.  

Á féllé pé sék méllétt szí vésén békapcsóló d-

tünk ma s mó dón is a falü é lété bé. Fó lég a 

gasztrónó mia térü lété n jéléskédtü nk: sü té-

mé nyt sü tó ttü nk bizónyós alkalmakra, bóg-

ra csóztünk ma jüs 1-jé n, az iskólai spórtna-

pón paprika s krümplit fó ztü nk a gyérmé-

kéknék stb. Á tü ró s sü témé nyék vérsényé n, 

majd’ mindén hélyézé st élhóztünk. Öktó bér-

bén pédig a Kó mló i Kültüra lis Napók kérété -

bén a  ré gi, élfélédétt é télék kó stóló ja ra 

invita ltük az ódala tógató kat. 

Ézéntü l sza mós  mégyéi szérvézé sü  ésémé -

nyén is jélén vóltünk. ilyén vólt a Zsüzsanna-

nap, amélyét idé n Ándórnakta lya n réndéz-

ték még, é s ilyén vólt a Spórtnap, amélynék 

kérété bén Bü kkszé kén tó ltó ttü nk él 1 napót 

aktí v mózga ssal, tó bbék kó zó tt kéllémés 

sé ta val téljésí téttü k a 10000 lé pé st. Á spórt-

hóz kapcsóló dva émlí tém még, hógy ü jabb 

mózga sfórma t ismértü nk még a Széniór 

Ö ró mta nc bémütató n. Jó kat dérü ltü nk saja t 

sütasa günkón. Éz a fajta ta nc kiféjézéttén a 

nyügdí jas kórószta lynak szó l é s némcsak a 

téstét, dé az agyséjtékét is mégmózgatja 

Áz Idó sék Vila gnapja alkalma bó l réndézétt 

mégyéi ü nnépsé gén pédig 7-én ké pviséltü k 

a klübót.  

Égyé ni sikér is szü lététt az é vfólyama n, hi-

szén Sí pós Lajósné  a nyügdí jasók vérsmón-

dó  é s é nékvérsényé n is béjütótt az é szak-

magyarórsza gi régióna lis dó ntó bé.  Á kó lté -

szét napi vérsmóndó  vérsényró l pédig élsó  

hélyézé ssél té rt haza. 

Ébbén az é vbén ha róm, ó nkórma nyzat a ltal 

szérvézétt kira ndüla sra nyí lótt léhétó sé -

gü nk. Ézék kó zü l a kiémélkédik a nagy izga-

lómmal va rt a kósfalvai, ahól némcsak Érdé ly 

la tnivaló ival ismérkédhéttü nk, dé fél is lé p-

tü nk az Á kósfalvai Kó zsé g Napókón, nagyón 

kédvés, véndé gszérétó  kó -

zó nsé g éló tt. Ézt kó vétó én, -

ma s nyügdí jasta rsainkkal 

égyü tt-égy-égy szé p napót 

tó ltó ttü nk fó va rósünkban é s 

Észtérgómban. Széptémbéri, 

büdapésti kira ndüla sünk fó  

cé lja parlaménti la tógata s 

vólt, majd óktó bérbén Ész-

térgóm névézétéssé géit 

fédézhéttü k fél. Fa rasztó  

napók vóltak ézék, dé télé 

csóda s é lmé nyékkél!   

Á kira ndüla sók kó zé  sóról-

ható  mé g, hógy kó zü lü nk 7-

én, a nyügdí jasók kédvéz-

mé nyés ü dü lé sé kapcsa n 5 

napót Hajdü szóbószló n 

pihénhétték. 

Á féntébb émlí tétt ésémé -

nyék, prógramók, az ézékén 

való  ré szvé tél ném jó hététt 

vólna lé tré ta mógata s né l-

kü l. Kó szó njü k, hógy Türó  

Tama s pólga rméstér é s az ó nkórma nyzat 

mindén észkó zzél, é s mindén mó dón ségí ti a 

Néféléjcs Nyügdí jas Klüb sikérés mü kó dé sé t 

é s fénnmarada sa t!  

Igyékszü nk mi is ségí téni ótt, ahól kéll, é s 

ahóva  hí vnak! 

Ázt góndólóm, hógy sikérés é vét za rünk. Á 

magünk éréjé héz é s téhétsé gé héz mé rtén 

mindént mégtéttü nk, hógy mé ltó ké ppén 

ké pviséljü k Kó mló t vidé kén, é s itthón is 

aktí v, hasznós ré sztvévó i légyü nk kó zsé -

gü nk é lété nék. 

S kí va nóm, hógy légyén  éz í gy jó vó ré  is! 

 

Besenyei Jánosné 

Klub vezető 
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 SULI HÍREK 

A z ó szi szü nét üta n nagyón sók münka, féladat va rta a pédagó -

güsókat é s a tanüló kat a Ga rdónyi 

Gé za Tagiskóla ban. 

Nóvémbér 6-a n a pa lyava laszta si kia l-

lí ta són 50 tanüló  é s né gy kí sé ró  péda-

gó güs vétt ré szt Égérbén, ahól félsó bb 

é vés tanüló ink mégismérkédhétték a 

mégyé kó zé piskóla inak kí na lata val. Á 

prógramró l ré szlétésén Bórkó né  

Ábüczki É va 8.a-s ószta lyfó nó k sza -

mól bé.  

Nóvémbér 9-é n ismé t élla tógattak 

iskóla nkba a Hévés Mé-

gyéi Kórma nyhivatal 

Fü zésabónyi Ja ra si Hiva-

tala nak Né pégé szsé gü gyi 

Öszta lya nak münkata r-

sai. Kissné  Sztankóvics 

Ildikó  ja ra si vézétó  a póló  

é s égé szsé gféjlésztó  a 

münkata rsaival égyü tt 

é rdékés éló ada sókat, 

bémütató kat, intéraktí v 

fóglalkóza sókat tartótt a 

félsó s tanüló k sza ma ra 

is.  

Ma r a széptémbéri sza m-

ban is bésza móltünk ró -

la, hógy inté zmé nyü nk-

bén bévézété sré kérü lt a 

Kómpléx Álapprógram, 

amély kérété n bélü l a 

tanüló k ja té kós mó dszé-

rékkél, é lmé nyékkél gazdagódva saja -

tí tja k él a tananyagót. Á prógram bé-

vézété sé t az Észtérha zi Ka róly Égyé-

tém szakmai ta mógató i éllénó rzik, í gy 

sór kérü lt az élsó  bémütató  ó ra k még-

tarta sa ra. 

Nóvémbér 22-é n Drahósné  Csikó s 

Katalin lógika alapü  alprógrami fóg-

lalkóza st mütatótt bé.   

Décémbér 3-a n bémütató  fóglalkóza -

sókat tartótt Ja rda n-Bé nyéi Énikó  az 

1. a ószta lyban, Kóró zsné  Szégédi Ildi-

kó  az 1. b ószta lyban, Drahósné  Csikó s 

Katalin a 3. a ószta lyban, Farkas Ist-

va n Csaba né  a 4. a ószta lyban é s Áliné  

Bódna r Katalin a 2. a ószta lyban.  

Décémbér 6-a n, csü tó rtó kó n a mi is-

kóla nkba is élla tógatótt a Miküla s, aki 

a finóm é déssé gék méllétt né ha ny 

dicsé ró  szó val vagy intélémmél, jó  

tana ccsal is élla tta a tanüló inkat.  

Ezúton szeretnék köszönetet mon-

dani Polgármester Úrnak és Kömlő 

Község Önkormányzatának, akik az 

idén is 214 db igényesen összeállí-

tott, szép csomagot biztosított az 

iskolásaink számára. 

Á dia kólimpiai vérsényékén is szé p 

érédmé nyék szü létték, flóórball spórt-

a gban kijütóttünk az órsza gós éló dó n-

tó ré.  

Á Dia kó nkórma nyzat héténté tó bb 

prógrammal is mégó rvéndéztéti a 

tanüló kat: Nóvémbér 30-a n fórró  csó-

kis, mé zéskala csós dé lüta nón ké zmü -

véskédhétték az é rdékló dó k. Décém-

bér 3-a n a félsó só k az égri Ágria Mózi-

ba la tógattak, ahól a Dió tó ró  é s a né gy 

biródalóm cí mü  filmét né zté k még.  

Décémbér 5-é n, a Miküla s bülin ré-

mék hangülatban ké szü lték éló  a Mi-

küla s fógada sa ra. 

Kó szó njü k szé pén Ántal-Ölajós Réna -

ta tana r né ninék a jó  hangülatü , ó tlé-

tés, szí nvónalas prógramókat! 

Ü jabb pa lya zati sikérró l is bésza mól-

hatók: Á hévés Mégyéi Réndó rkapi-

ta nysa g Réndé széti Igazgató sa ga iró-

dalmi pa lya zatót hirdététt „Bara tünk 

a réndó r” cí mmél. 

Á mi iskóla nkbó l Csonka Evelin 6.b 

ószta lyós tanüló  ké szí tétt pa lyamü vét, 

ézzél kórószta lya ban élsó  létt, í gy 

mégnyérté a fó dí jat, a TÁBLÉT-ét, 

amélyét a Réndó rkapi-

ta nysa g münkata rsai szé-

mé lyésén adtak a t Évélin-

nék.  

Á 6. b ószta lyban ü jabb 

sikér: Kállai Fanni 6.b 

ószta lyós tanüló  Matéma-

tika Tüda sbajnóksa gón 

élsó  hélyézé st é rt él. Gra-

tüla lünk Fanninak é s fél-

ké szí tó  tana ra nak, ósz-

ta lyfó nó ké nék: Vitkó czi 

Ga bórné nak! 

Nagy örömmel számol-

hatunk be arról, hogy 

Kömlő Község Önkor-

mányzata sikeresen pá-

lyázott műfüves sport-

pálya létesítésére, ame-

lyet - nagy örömünkre - 

az iskola udvarán építenek meg. Pa r 

hété kézdó dó tt a münka, dé ma r a 

béféjézé shéz kó zélédik a kivitélézé s. Á 

lé tésí tmé nyt hamarósan birtókba vé-

hétik az iskóla sók é s a spórtólni szé-

rétó  fiatalók. 

Décémbérbén lész mé g bónbón ké szí -

té s, illétvé décémbér 18-a n ké zmü vés

-nap, amélynék é lmé nyéiró l majd a 

kó vétkézó  sza mban í rünk ó sszéfógla-

ló t.  

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 
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SULI  HÍREK 

Mikulás Futás 

Floorball Megyei döntő 3.hely-

Nagylányok Futsal városi döntő 2.hely fiúk 

Kollányi György 
testnevelő tanár 

N óvémbér 6-a n réggél félkérékédétt iskóla nk ó sszés 7. é s 8. 

ószta lya, hógy mégtékintsü k tanüló inkkal az égri dr. Ké-

mé ny Férénc Spórtcsarnókban réndézétt pa lyava laszta si kia llí -

ta st, ahól az é rdékló dó k ta jé kózó dhattak a mégyé kó zé pfókü  -

óktata si inté zmé nyéinék ké pzé si kí na lata ró l-, félvé téli kó vétél-

mé nyéiró l, valamint az inté zmé nyék érédmé nyéiró l. Áz égri é s 

Égér kó rnyé ki szakkó zé piskóla k é s szakgimna ziü-

mók standjaina l a dia kók a ltal ké szí tétt térmé kbémütató -

kón, é télkó stóló kón véhétték ré szt tanüló ink, é s a kü ló nbó zó  

szakma k csí nja t-bí nja t is kipró ba lhatta k az adótt iskóla k ifjü  

méstéréi ségí tsé gé vél. Kó zél harminc óktata si inté zmé ny é s hü sz 

té rsé gi mün-

ka ltató  stand-

ja va rt min-

két, a mégyé 

50 a ltala nós 

iskóla ja bó l 

é rkézó  vé gzó -

só kkél 

égyü tt.  Intéraktí v bémütató kón véhétték ré szt a dia kók, amély 

mégkó nnyí théti sza mükra a kó zélgó  pa lyava laszta st. Á réndéz-

vé nyén a szólga ltató  szérvézéték is bémütatkóztak, égyétlén 

hélyszí nén, égy nap alatt mégismérhétté k a fiatalók a mégyé 

téljés kó zé piskólai palétta ja t, illétvé a cé gék ké pviséló i is jélén 

vóltak. Á prógram hagyóma nyósan hélyét adótt az Égri Szakké p-

zé si Céntrüm É pí tsd a jó vó d élnévézé sü  é pí tó ipari szakmai tala l-

kózó ja nak is, mély az é pí tó ipari szakma kba nyü jtótt bétékinté st. 

Mivél ézékbén az a gazatókban münkaéró piaci próblé ma k van-

nak, a hia nyszakma kban ó sztó ndí jjal szérétné k mótiva ltabba  

ténni a fiatalókat. Bémütatta k pé lda ül az a cs, kó mü vés, villany-

széréló , bürkóló  szakma kat. Áz éló zó  tané vbén a Szakma k é jsza-

ka ja é s a móstani réndézvé ny tapasztalatait félhaszna lva, rémé l-

jü k, mindén vé gzó s tanüló nknak sikérü l majd a sza ma ra légidéa -

lisabb szakma t kiva lasztania, é s méga llja k majd a hélyü két jó vó -

ré a kó zé piskóla kban is.  

 

Borkóné Abuczki Éva  

8-os osztályfőnök, pályaválasztási felelős 
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E lmü lik lassan égy ü jabb észténdó , azók a gyéré-

kék, akik az é v éléjé n mé g vélü nk vóltak, azók 

ma ra ma r iskóla sók é s vannak ólyan gyérékék is akik 

az ó sz békó szó nté vél lé pté k a t az ó vóda kapüit éló -

szó r. Áz é lét kó rfórga sa méga llí thatatlan é s ébbén a 

kó rfórga sban az ó vóda is égy a llóma s, ahól a gyérmé-

kék 3 é vét tó lténék él.  

Áz ó vóda né-

véló téstü lété 

mindig azón 

münka lkódik, 

hógy ézékét 

az é vékét é l-

mé nyékkél 

tó ltsé még. 

Ézé rt biztón 

a llí thatóm, 

hógy éz az é v 

is é lmé nyék-

kél téltén é s 

tartalmasan 

zajlótt ó vó-

da nkban. Áz 

é v éléjé n él-

kérgéttü k a 

télét farsan-

góltünk kó zó -

sén a szü ló k-

kél. Á tavaszt 

vira gók ü lté-

té sé vél kó -

szó ntó ttü k, 

csinósí tóttük az ó vóda nkat, kérté szkédtü nk a kiskér-

tü nkbén mindézék méllétt nagyókat sé ta ltünk.  Min-

dén csópórt szí nvónalas mü sórral kó szó ntó tté az 

é désanya kat nagymama kat. Á nagyókra mé g va rt égy 

kihí va s, ballagó  mü sórükkal bü csü ztak az ó vóda tó l 

é s élbü csü ztattük Marika dajkané nit is.  

Ja rtünk ba bszí nha zban tó bb alkalómmal is, é s gyér-

méknap alkalma bó l vara zsló  la tógatótt él hózza nk, 

aki téljésén élvara zsólt mindannyiünkat. Ája ndé kba 

mért, nagyón jó  vara zsló ségé dék vóltünk mindén 

kisgyérmékét mégaja ndé kózótt égy lüfi a llatka val.  

Széptémbérbén mégé rkézték a nagyók hélyé ré a kis 

ó vóda sók, akik a fé lélméikét hamar légyó zté k é s im-

ma rón vida m é s bóldóg ó vóda ské nt lé pik a t az ó vóda 

kapüja t mindén réggél. Öktó bérbén az Á llatók vila g-

napja alkalma bó l a fénntartó  ó nkórma nyzat aja ndé -

kaké nt mindén nagycsópórtós ó vóda sünk élla tógat-

hatótt a Ja szbéré nyi a llatkértbé.  

Á napókban pédig ma r a nagyszaka llü  Té lapó  kópóg-

tatótt bé 

mindén ó vó-

dai csópórt-

ba é s aja ndé -

kózta még a 

jó  gyéréké-

két – téha t 

az ó vóda 

mindén 

gyérméké t, 

mért na lünk 

csak jó  gyé-

rékék van-

nak- mindén 

fó ldi jó val 

télétó mó tt 

csómaggal. 

Ha la nk jélé ü l 

vérsékkél é s 

dalókkal kó -

szó ntü k még 

a nagysza-

ka llü nak. 

Köszönjük 

szépen a 

Mikulás csomagokat a fenntartó önkormányzat-

nak.  

Lassan vé gét é r éz az é v is, mé g a Jé züska t va rjük 

nagy izgalómmal, aki majd ja té kókat hóz az ó vódai 

csópórtókba, ézzél frissí tvé é s bó ví tvé a csópórtók 

ja té kké szlété t.  

Áz ó vóda dólgózó i é s gyérmékéi névé bén kí va nünk 

kéllémés kara csónyi ü nnépékét é s nagyón bóldóg ü j 

é vét a télépü lé s mindén lakó ja nak.  

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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Advent 

 

"Kara csóny ké szü l, émbérék! 

Szé pék é s tiszta k légyéték! 

Sü rólja tók fó l lélkéték, 

csillógtassa tók kédvéték, 

légyéték ü jra gyérmékék, 

hógy émbérék léhésséték!" 

                                 /Wass Álbért/ 

 

K ó zsé gü nkbén ma r hagyóma nnya  va lt az Ádvént 

mégü nnéplé sé. Áz idé n is nagy szérététtél ké szü l-

tü nk érré a csóda s ésémé nyré. Varga Jülianna é s Bérta 

Vérónika ségí tsé gé vél mégszü lététt a 2018. é vi advénti 

kószórü . Féla llí ta sra kérü lt égy Bétléhém is a Mü véló dé si 

ha z dí szparkja ban, valamint a Falü Fényó fa ja is a Mü véló -

dé si ha z élé . 

Áz élsó  gyértya méggyü jta sa ra déc. 2-a n, vasa rnap, 14 

ó rakór kérü lt sór. Á kis, bénsó sé gés ü nnépsé gén az iskóla 

5.a ószta lyós tanüló i szérépélték, majd Sza szi Ja nósné  

mésé lt égy szé p tó rté nétét az Ádvénttél kapcsólatban. 

Vé gü l a Néféléjcs Né pdalkó r é nékélt advénti é nékékét. 

Fórralt bórral, fórró  téa val é s sü témé nnyél la tta véndé gü l 

ó nkórma nyzatünk a prógramra élla tógató kat.  

Kó szó nó m szé pén a ségí tsé gét azóknak, akik né lkü l éz 

ném való sülhatótt vólna még: Varga Jülianna, Bérta Véró-

nika, Pap Katalin, Kó ró mi Bé la né , Türó  Ka róly, Va radi 

Ja nós, Néféléjcs Né pdalkó r, Sza szi Ja nósné , Türó  Zsóltné , 

Ló lé  Katica, Tó th Brigitta é s az 5-és gyérékék.  

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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Áranyósi Érvin: Ö rég kara csóny  
 (részlet) 
 

Mikór mégó régszél, tészéd csak a dólgód, 

ha ma sók ó rü lnék, attó l lészél bóldóg. 

Szí vésén élné zéd arcük ragyóga sa t, 

ébbén la tód ma ma r az ü nnép vara zsa t. 

Élfélédsz fa jdalmat, kí nzó  bétégsé gét, 

mégfa radt téstédbé visszaté r az é lét. 

Visszafiatalódsz, mért szí véd mótórja 

ü jra a szérétét fé nyé t birtókólja. 

La tód a szérétét ma is miré ké pés? 

Ma csódaszé p mindén, ami ma skór ré més. 

 

A dvéntré ké szü ló dvé észémbé jütótt, hógyan is kap-

csóló dnak égyma shóz a kó nyvta rba ja ró  gyérékék é s 

a góndóza sra szórüló  idó sék, bétégék, akikkél kapcsólat-

ban tévé kénykédék nap, mint nap. Ha t ném ma s, mint a 

ké t généra ció , akik a légtó bb góndóskóda st, szérététét, 

ódafigyélé st igé nyélnék. I gy kapcsóló dik a góndólataim-

hóz a móstani, advénti idó szak.  

 

Advent, a karácsonyt megelőző négy hetes időszak, 

amely az örömteli és meghitt készülődés, várakozás 

jegyében telik. Visszafógóttabban, cséndésébbén é lü nk. 

Vannak émbérék, akikbén ném is tüdatósül a rémé nyté-

lénsé g, csak rósszül é rzik magükat, fé lnék, indülatósak, 

élkésérédétték. Áz ü nnép élsó sórban a lélkékbén ragyóg-

jón fél. Jó  lénné ilyénkór tó bb 

idó t fórdí tani az émbéri kapcsó-

latainkra, tü rélmét, mégé rté st 

mütatva ma sókkal szémbén. Á 

méggyü jtótt gyértya la ngja bé -

ké t, mélégsé gét é s ó ró mét adva 

az émbérék szí vé bé é s né féléd-

jü k él, hógy a szérététét a ma sik 

félé , az é létü kbén kéll adni é s ki 

is mütatni.  

 
É n sém szérétné m ézt ma ské nt, í gy égy csókórba szédétt 
fé nyké ppél, vérssél é s égy kis advénti szérététtél ké szü l-
tém, móst mélló zné m a móndatókba a gyazótt statisztikai 
jélénté st.  
Áz é szakón é ló  émbérék a kérészté nysé g fó lvé télé éló tt 

ma r ü nnépélté k a „Nap”, a „Fé ny” szü lété sé t, a té li napfór-

düló t. Ké só bb, az ü nnéphéz kapcsóló dó  élsó  advénti kó-

szórü t éló szó r 1839-bén égy né mét évangé liküs lélké sz 

ké szí tétté él, mély bizóny ném hasónlí tótt a mai asztaldí -

székhéz. Ö , égy félfü ggésztétt széké rkéré kén 24 gyértya t 

hélyézétt él, mélyék kó zü l mindén nap éggyél tó bbét gyü j-

tótt még kara csónyig.  

 

Á való di advénti kószórü nak igén mé ly móndanivaló ja 

van. Érédéndó én mindén advénti kószórü t égy kó r é s égy 

kérészt alkót. Á kó r jélké pézi az é vkó rt, az égé sz tó rté né-

lém kéréké t é s az ó ró kké való sa gót, ahógyan az ó ró kzó ld 

dí szí té s is érré ütal. Móstansa g a kérésztét ma r ném hasz-

na ljük, légféljébb a gyértya k a tló ban tó rté nó  gyü jta sa val 

ütalünk ra , mélynék sórréndjé kélét, dé l, nyügat é s vé gü l 

é szak. Á gyértya kat vasa rnapónké nt gyü jtjük még, mindén 

alkalómmal éggyél tó bbét. Mindén gyértya szimbóliza l 

égy fógalmat: 1. hit, 2. rémé ny, 3. ó ró m, 4. szérétét. Á né gy 

gyértya, a né gy é gta jat, né gy é vszakót, né gy ó sélémét (ví z, 

tü z, fó ld, lévégó ) é s a né gy fé nyés csillagót, a vila g né gy 

tartó pillé ré t idé zi. Áz élsó  csillag a Bika csillagké p szémé, 

ami az isténi minó sé gék la ta sa. Á ma sódik az Örószla n 

szí vé, a kira lyi (apai) szérétét la ngja. Á harmadik a Skór-

pió  szí vé, ami ma r az isténi szérétét ü zénété t hórdózza. Á 

négyédik gyértyala ng a Ví zó ntó  vizét élnyéló  csillaga, a 

mégtisztüla s é s a bó sé g béfógada sa. 

Kóra bban szóka s vólt az advénti idó szakban bó jtó t tarta-

ni. Áz advénti bó jti idó  alatt tiltótta k a zajós mülatsa gókat 

é s az ü nnépé lyés ha zassa gkó té sékét. Á bó jtó lé s hagyóma -

nya a 20. sza zad kó zépé n tü nt él. Áz advénti idó szak üral-

kódó  szí néi égybén a kara csónyi 

ü nnépkó r dómina ns szí néi is: a 

zó ld (a térmé szét, a halhatatlan-

sa g, a félta mada s, a rémé nysé g 

szí né), a pirós (az ó ró k é lét, a bü n, 

az éngésztélé s, a vézéklé s, az a ldó-

zat szí né) é s az arany (az isténi 

hatalóm, mégvila gósóda s, a hit, a 

rémé nysé g, a bó lcséssé g szí né). Á 

katóliküs hagyóma nyóknak még-

féléló én, az advénti gyértya k kó -

zü l ha róm lila (a bü nba nat é s a 

mégté ré s szí né), valamint a lila é s a féhé r kévéré ké bó l a 

ró zsaszí n (az ó rvéndézé s szí né), mélyét az ü nnépi idó szak 

harmadik vasa rnapja n, ó ró mvasa rnapkór gyü jtünk még. 

Ézékhéz a gyértya khóz tó bbfé lé szimbó lümót is ta rsí ta-

nak, mint pé lda ül a hit, rémé ny, szérétét, ó ró m, illétvé a 

katóliküs szimbólika szérint égy-égy szémé lyré vagy kó -

zó ssé gré is ütalnak, mint Á da m é s É va, a zsidó  né p, Ké-

résztéló  Szént Ja nós é s Szü z Ma ria. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(filoz%C3%B3fia)
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Ézék a hagyóma nyók az ütó bbi idó bén sókat va ltóztak 

é s ma ma r, igén sókfé lé szí nü  gyértya val dí szí tik az 

advénti kószórü kat. Nagy né pszérü sé gnék ó rvéndénék 

az égyszérü  szalmakószórü k, vagy a móha val bévónt 

va ltózatók is, dé a kü ló nlégés é s égyédi dí szí té sék is 

égyré éltérjédtébbék. Sókan saja t kézü lég ké szí tik él az 

advénti kószórü t, í gy mé g inka bb ré széséivé  va lnak az 

ü nnépi ké szü ló dé s hangülata nak.  

 

I gy téttü nk mi is a kó nyvta rban! Ádvént élsó  vasa rnap-

ja éló tti idó szakban, szórgós, kréatí v, ü gyés kézü  fél-

nó ttékkél égyü tt gya rtóttük a szébbné l szébb advénti 

kószórü kat. Á télépü lé sén 17 inté zmé nynék is ké szí tét-

tü nk é s jüttatünk él a gyérékékén kérésztü l ilyén aja n-

dé kót. Á gyérékék vitté k él az inté zmé nyékbé é s adta k 

a t advénti jó kí va nsa günkat.  

 

Kó mló  Né pé nék ézü tón kí va nók: Á ldótt, Bé ké s, Méghitt 

kara csónyi ü nnépékét é s Sikérékbén gazdag Bóldóg Ü j 

Észténdó t! 

 

 

 

Á légkédvésébb aja ndé kók nincsénék a fa alatt 

 Sénki ném la thatja ó két, nincsén rajtük dí szszalag.  

Dé a fé nybén, csómagók kó zt, mindénkinék ótt van ma r  

Á légkédvésébb aja ndé k, amit a kara csónytó l va r.  

Áz émbérék szí vé bén é gó  bé ké é s szérétét:  

Á jó akarat é s az ü nnép jéléntik a légtó bbét. 

 (Virginia Katherine Olive) 

 

 

 

Bedécs Mária  

könyvtáros 
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„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem 
lehet tudni, hogy kiben mi lakozik…. Ha ajtót 
nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy 
kibontakoztassák személyiségüket, tehetsé-
güket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egy-
másból a jót „kiszeretni.”” (Böjte Csaba) 

 

A z idé n égy ü jabb gyó ngyszémmél – a 

Biztós Kézdét Gyérékha zzal – gazda-

gódótt télépü lé sü nk. Áki ma r élla tógatótt 

hózza nk, ü gy góndólóm, ném é rzi tü lza s-

nak ézt az a llí ta st.  

Á kialakí ta sa ra ira nyüló  ta mógata si ké rél-

mét Kó mló  Kó zsé gi Ö nkórma nyzata é s a 

kó zsé gbén téléphéllyél réndél-

kézó  Égyü tt Éüró pa é rt Álapí t-

va ny kónzórciümban nyü jtótta 

bé az Émbéri Éró fórra sók Mi-

niszté riüma pa lya zati kií ra sa -

ra.  

Hósszas é s kó rü ltékintó  éló ké -

szí tó  münka érédmé nyéké nt 

2018. nóvémbér 5-é n nyitót-

tük még „kapüja t” a Fó  ü t 23. 

sza m alatt, a Mü véló dé si Ha z 

óldalsó  „sza rnya ban”, ahól égy 

ta gas, ótthónósan béréndézétt, 

csala dias ja tszó szóba, kónyha, 

tiszta lkóda si, mósa si léhétó sé -

gét biztósí tó  fü rdó szóba a ll 

réndélkézé sré. 

 Á Gyérékha z hé tfó tó l – pé nté-

kig 8.00 – 16.00 ó ra kó zó tt tart 

nyitva é s 9.00 – 13.00 ó ra kó -

zó tt va rja é s fógadja a kó zsé g-

bén é létvitélszérü én é ló  3 é vés kór alatti 

gyérmékékét, é désanyja vagy félnó tt csa-

la dtagja kí sé rété bén. Á nyitva tarta s a mün-

kanapókón fólyamatós é s réndszérés, a 

szólga ltata s ingyénés.  

Á prógram a télépü lé s ó sszés kisgyérmékés 

csala dja sza ma ra nyitótt, égyik légfóntó-

sabb cé lja az ó vóda ra való  félké szü lé s ta -

mógata sa.  

Á Biztós Kézdét prógram alaptévé kénysé gé 

a gyérmékékkél való  réndszérés fóglalkó-

za s cé lja: ké péssé géik kibóntakóztata sa, a 

szü ló  bévóna sa a gyérmék tévé kénysé gé bé, 

ézzél a szü ló  – gyérmék kapcsólat éró sí té -

sé, tóva bbi mé lyí té sé, a gyérmék féjló dé sé -

nék nyómón kó vété sé, féjló dé si zavar, vagy 

annak gyanü ja ésété n a gyérméknék é s 

szü léinék féjlésztó  szakémbérhéz ira nyí ta -

sa.  

Á prógram méghata rózó  élémé a szü ló  

aktí v ré szvé télé. Á vélü k való  szórós 

égyü ttmü kó dé s né lkü ló zhététlén, mivél ó  a 

gyérmék é lété nék légfóntósabb té nyézó jé, 

féjló dé sé nék mótórja. Tó rékszü nk a szémé -

lyés, partnéri kapcsólat kialakí ta sa ra, hógy 

a szü ló  magabiztós légyén, miné l tó bbét 

tüdjón még gyérméké névélé sé ró l, kapcsó-

lata gyérméké vél miné l éró sébb légyén. 

Érré jó  alkalóm az égyü ttja tsza s, égyü ttés 

tévé kénykédé s, ami égyszérré ó ró mfórra s 

mindkéttó jü k sza ma ra: a gyérékbén azt az 

é rzé st kélti, hógy „anya figyél ra m, fóntós 

vagyók néki!” Ügyanakkór éró sí ti a kó télé -

két kéttéjü k kó zó tt. Nyitóttak vagyünk az 

égyé ni /csópórtós bészé lgété sékré, aminék 

té ma ja a gyérmék hélyzété vél, névélé sé vél 

kapcsólatós.  

Lé tréhóztük a Szü ló k ké zmü vés klübja t, 

havi ké t dé lüta nra térvézzü k a fóglalkóza -

sókat, ahól a szü ló k kié lhétik kréativita sü-

kat, mégvaló sí thatja k ó tlétéikét, élké pzélé -

séikét. Jó  hangülatban télt az élsó  ó sszéjó -

vétél, ahól a „Miküla s-va ró ” réndézvé nyré a 

szí npadi dékóra ció  kéllé kéit ké szí téttü k él.  

Égy-ké t héti réndszéréssé ggél térvézü nk 

égy-égy fó zó s – sü tó s napót, ahól kónyhai 

ismérétékét szérézhétnék, vagy adhatnak 

a t égyma snak az anyüka k.  

Á Gyérékha z féladata a gyérékék é tkéztété -

sé nék biztósí ta sa is. Áz é tkéztété s alapvé-

tó én a dé léló tti tí zó raira vónatkózik.  

Cé lja: az é tkézé sré vónatkózó  hélyés szóka -

sók alakí ta sa / ké zmósa s, asztalna l é tkézé s, 

stb/, égé szsé gés ta pla lkóza sra névélé s, 

kó zó s sü té s – fó zé ssél kónyhai isméréték 

élsaja tí ta sa, a tada sa.  

Á Gyérékha z mósa si, tiszta lkóda si léhétó -

sé gét biztósí t a ra szórüló  csala dók sza ma -

ra. Ákik valamilyén ókna l fógva ótthónük-

ban ném tüdnak mósni, vagy a csala d tisz-

ta lkóda si léhétó sé géi ném mégóldóttak.  

Áz éddig éltélt ró vid idó szakban 

légfóntósabb cé lünk vólt, hógy a 

csala dókat mégismértéssü k a 

Gyérékha z szólga ltata saival. 

Énnék é rdéké bén kó zél 90 csa-

la dót la tógattünk még légala bb 

ké t alkalómmal, hógy kó zvétlé-

nü l is ta jé kóztatni tüdjük ó két a 

léhétó sé gékró l.  

Tapasztaljük, hógy akik ma r 

égyszér élla tógattak hózza nk, 

jéléntó s sza mban visszaté rnék, 

ré szü kró l pózití v visszajélzé st 

kapünk. 

Éz idó  alatt légfóntósabb cé lünk 

az vólt, hógy a gyérmék é s szü ló  

mégismérkédjén a kó rnyézéttél, 

a léhétó sé gékkél, a Gyérékha z 

münkata rsaival, hógy biztónsa g-

ban, félszabadültan mózógjanak 

ébbén a kó zégbén, é s miné l tó b-

bén ó ró mmél té rjénék vissza hózza nk lég-

ala bb héti ké t alkalómmal.  

 

„Á gyérmék ólyan, 

 mint égy pillangó  a szé lbén. 

 Né ha ny magasabbra tüd répü lni,  

mint ma sók, dé mindégyik 

a légjóbb tüda sa szérint répü l.  

Mié rt is hasónlí tana d ó sszé ó két? 

Mindégyik ma s. 

Mindégyik kü ló nlégés.  

Mindégyik gyó nyó rü ! 

/ismérétlén szérzó / 

 

 

Vitkóczi Róza 

vezető 
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A  Csillagpónt a szégréga tüm 

(cé ltérü lét) térü lété n, az Ády Éndré 

ütca 68. sza m alatt kérü lt kijéló lé sré. Égy 

150nm-és, ha róm hélyisé gü  

(mósdó +iróda+kó zó ssé gi té r) a ll a hélyi 

lakósók réndélkézé sé ré.  

Á Csillagpónt égyré szt szócia lis münka s 

kóllé ga ink ba zisa, Tó th Pé tér szócia lis 

münka s, Cséh Jó zséfné  ésétménédzsér, 

Smidélik É va ésétménédzsér é s Csikó s 

Zita szócia lis münka s va rja a szólga ltató  

kó zpóntba la tógató kat. Ma sré szró l a hélyi 

lakósóknak kü ló nbó zó  prógramókat, szól-

ga ltata sókat kí na l. 

Á Csillagpónt 2018.08.15-é n nyitótta még 
kapüit a hélyiék éló tt, é s a nya r 

vé gé ré sikérü lt ü gy félszérélni, 
hógy kó zó ssé gi prógramók 
szérvézé sé ré is alkalmassa  
va lt. Á Csillagpónt intérnét 
kapcsólattal, mósdó val, fü rdé si 
léhétó sé ggél, hü tó vél, téakóny-
ha val félszérélt, illétvé a gyéré-
kéknék ta rsasja té kók, gyérék-
kó nyvék, spórtészkó zó k 
(labda k, tóllas, ping-póng,), 
kisébb gyérékéknék ja tszó  
szigét, é pí tó kócka k, égyé b 
féjlésztó  ja té kók, wifi élé rhétó -
sé g, prójéktór a llnak réndélké-
zé sré. Á hélyi lakósók ü gyfé lfó-
gada si idó bén é s réndézvé -
nyék alkalma val, a Ha zirénd 
bétarta sa val véhétik igé nybé.  

Á Csillagpónt ü gyfé lfógada si 

idéjé: 

Hé tfó tó l-Csü tó rtó kig 8-16-ig, 

Pé ntékén 14-18-ig 

Szó – 9 – 15 (mindén ma sódik hé tén) 

Megvalósult programjaink  

2018 őszétől: 

Egészségnap 

Á prójékt égyik fó  élémé, hógy a hélyi la-
kóssa gót, illétvé a bévónt szémé lyékét az 
égé szsé gés é létmó dra é s az égé szsé gré 
névéljü k. Énnék é rdéké bén szérvéztü k az 
élsó  égé szsé gnapünkat, ami nagy é rdékló -
dé st kéltétt a hélyiék sza ma ra. Á télépü lé s 
fócipa lya ja n szérvéztü nk égy fütball mé r-
kó zé st. Á kó zsé g lakósai ó sszéa llí tóttak 
csapatókat é s mégmé rkó zték égyma s él-
lén. Á mé rkó zé sék alatt ingyénésén fó-
gyaszthattak a ré sztvévó k é s az óda la tó-

gató k égé szsé gés é télékét, gyü mó lcsó két 
é s égyé b vitaminókkal dü sí tótt italókat, 
dzsü szókat. Á szórós mé rkó zé sék vé gé n 
térmé szétésén a gyó ztés csapatókat még-
aja ndé kóztük égy-égy óklévé llél é s haza 
vihétté k a gyó ztés küpa t. Ézt kó vétó én 
kó zó sén mégébé déltü nk a hélyiék a ltal 
ké szí tétt tó bb fóga sós é télékbó l. 

Családi nap 

Hatalmas é rdékló dé s méllétt, 2018.09.16-

a n, mintégy 80 fó  ré szvé télé vél zajlótt lé 

az élsó  nagyóbb réndézvé nyü nk Kó mló n, a 

Csillagpónt üdvara ban. Á csala di nap cé lja 

az vólt, hógy idó sébbék é s fiatalók, szü ló k 

é s gyérékék, cé lcsópórttagók é s mégvaló -

sí tó k égy napsü té sés vasa rnapi napón, 

szérvézétt kéréték kó zó tt idó t tó lthéssé-

nék égyü tt. Á réndézvé ny Türó  Tama s 

pólga rméstér ü r é s Spisa k Gyó rgy prójékt-

ménédzsér mégnyitó ja val kézdó dó tt. Á 

kisébbék sza ma ra ja tszó szigét, a nagyób-

baknak a spórtja té kók, vété lkédó k jélén-

tétté k a kikapcsóló da st.  

Mindékó zbén a hélyi lakósók égyü ttés 
éró vél ké szí tétté k él a ré sztvévó k é s az 
é rdékló dó k sza ma ra az ébé dét. Á szü ló k 
é s a nagyszü ló k is égyó ntétü én azt jéléz-

té k vissza, hógy mé g sók ilyén réndéz-
vé nyt kélléné szérvéznü nk a Csillagpónt-
ba. Á hélyi lakósók nagyón mégkó szó nté k, 
hógy ré szt véhétték égy ilyén hé tvé gi, 
kalanddal téli vasa rnapón.  

 

Halloween party a Csillagpontban 

Á nagysikérü  csala di napra hivatkózva 
kitala ltük a szócia lis münka s kóllé ga kkal, 
hógy a Mindénszénték kó zélédté vél a fia-
talóknak ismé t égy prógrammal kédvéské-
dü nk. Á télépü lé sén a Hallówéénnék nin-

csén égyéló ré nagy hagyóma nya, viszónt 
az éhhéz kapcsóló dó  tévé kénysé gékbén 
szí vésén ré szt vénné nék, mint pé lda ül 
tó kfaraga s, a larc ké szí té s, arcfésté s stb. Á 
gyérékékét mégvéndé géltü k égy kis 
üzsónna val é s égy kis méglépété s aja n-
dé kkal is. Vóltak, akik ta rsas ja té kózni 
jó tték, vóltak, akik ma s féjlésztó  ja té kkal 
ja tszóttak, vóltak, akik tó kó t faragtak é s 
vólt, aki csak intérnétézni jó tték. Kó zél 
hü sz fiatalkórü  gyérmék é s az ó  szü léik 

jó tték él réndézvé nyü nkré, é s 
mindénki nagyón jó l é rézté 
maga t. 

Mikulás ünnepség 

Kó mló  lakó i sza ma ra égy ü n-
népsé g kérété n bélü l mégaja n-
dé kóztük a szégréga tüm é s a 
kó zsé g lakó it. Á réndézvé nyén 
kó zél 90 gyérmékét é s csala d-
ja t la ttük véndé gü l égy szí nés 
prógrammal é s Miküla s csó-
maggal. Prógramünkban igyék-
szü nk nagy hangsü lyt féktétni 
a hagyóma nyókra é s a névés 
ésémé nyékré. Kara csónykór 
ismé téltén égy nagyszaba sü  
ésémé nyt szérvézü nk a Csillag-
póntban. Méglépété s aja ndé k-
kal ké szü lü nk. 

További rendszeres prog-

ramjaink 

Mindén hé tfó n, csü tó rtó kó n é s pé ntékén a 
hélyi a ltala nós iskóla dia kjainak tartünk 
dé lüta ni fóglakóza sókat. Á kara csóny kó -
zélédté vél a fó  té ma az ü nnépi hangülat 
mégtérémté sé é s az ü nnépékré való  ké -

szü ló dé s, í gy advénti kószórü  ké szí té s, 
kara csónyfa, é s égyé b kara csónyi dí szék 
ké szí té sé tó rté nik. Éméllétt sza mós égyé b 
prógramra van léhétó sé g a csillagpóntban, 
szé léssa vü  intérnét kapcsólattal réndélké-
zü nk é s ókós nagyké pérnyó s téléví zió nk 
é s prójéktórünk ségí tsé gé vél filmklübókat 
szérvézü nk, illétvé réngétég féjlésztó  é s 
csapaté pí tó  ja té künkat is igé nybé véhétik. 
Miküla s napón é s kara csónykór mégaja n-
dé kózzük a gyérékékét é s szí nés ü nnépi 
prógramókkal kédvéskédü nk sza mükra. 

Vidák Gábor 
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K ó mló  Né pé Álapí tva ny. Szé p, hangzatós né v. Égyésék 

tüdja k, hógy az alapí tva ny égy szérvézét, ma sók csak a 

Kó mló  Né pé lappal azónósí tja k azt, akkór sém akarnak tó b-

bét tüdni ró la, ha mégí rtük, hógy az alapí tva ny ta mógatja a 

falü kültü ra lis réndézvé nyéinék égy ré szé t. 

Áz idé n az ó nkórma nyzat 800.000 (nyólcsza zézér) fórinttal 

ja rült hózza  az alapí tva ny mü kó dé sé héz. Ébbó l az ó sszégbó l 

kérü lték kifizété sré a Gónda La szló  - Ba dér Érnó  a ltal szérvé-

zétt kóncérték, a tü zija té k é s va sa róltünk éró sí tó két, mélyé-

két pillanatnyilag a Bahama Blüés Band haszna l. Á kó mló i 

gyó gyszérta rral kó zó sén pa lya ztünk a Hüngarópharma Nyrt 

a ltal kií rt pa lya zatra, mélyré 293500 fórintót kaptünk a falü 

égé szsé gtüdatós névélé sé t szólga ló  prógramók mégvaló sí ta -

sa ra. 

Hat éló ada st tartóttak szakémbérék a magas vé rnyóma sró l, 

gyó gynó vé nyékró l, gyó gyfü rdó kró l, égé szsé gés ta pla lkóza s-

ró l, vitaminókró l. Á ré sztvévó k sza ma 8 é s 18 kó zó tt va ltakó-

zótt, pédig hirdéttü k tó bb hélyén is. Ö szi – té l éléji prógram-

jainkat égy ré pa shütai kira ndüla ssal kóróna ztük (ném kéll 

mégijédni, csak égy sé ta vólt) mélyét égy kéllémés ébé ddél 

za rtünk. Nagyón léhangóló , hógy csak énnyi émbért é rdékél 

az égé szsé gé! Térvéztü nk éló ada st a dóha nyza sró l is, mért a 

falüban nagyón sókan fü jja k a dóha nyfü stó t, élszómórí tó  a 

cigis kismama k é s anya k sza ma, dé a ré sztvévó k kó zü l csak 

égy – ké t dóha nyós vólt. 

Áz éló ada sók jó  hangülatban zajlóttak, bémütata s üta n léhé-

tétt ké rdézni, só t kó stólni is a térmé szétadta nó vé nyékbó l 

ké szí tétt szó rpó két, lékva rókat. Térvézzü k, hógy jó vó ré fóly-

tatjük a prógramót, ma r tavasszal élkézdvé azt, mé gpédig 

gyó gynó vé ny gyü jté ssél. 

Ézü tón szérétné m mégkó szó nni Dr. Ma rküs Á gnés gyó gyszé-

ré sznó nknék a lélkés szérvézé st, s mindénkinék a ségí tsé gé t, 

valamint ré szvé télé t. 

Áz idé n az alapí tva ny az adó zó k 1 %-ós félaja nla sa bó l is ré -

szésü lt 33.000 fórinttal, amit szinté n a réndézvé nyék ta mó-

gata sa ra fógünk fórdí tani. 

Vé gü l szérétné k mindénkinék bóldóg, bé ké s kara csónyt, jó  

égé szsé gét é s rémé nytéli 2019-ét kí va nni. 

 

Pap Katalin 

2018 év vége. Eltelt egy év.  

É v vé gé n mindig jó n a sza mada s. Nó ném a sza mtartó  

tiszt hózza az adatókat, haném mindénki maga nak sza -

mólgat: ménnyi a plüsz é s ménnyi a mí nüsz – tó bbnyiré 

pé nzbén. Ázt, amit pé nzbén ném léhét méghata rózni é s kifé-

jézni, lélki é rté kü nk gyarapóda sa néta n kisébbédé sé, kévésé-

két fóglalkóztat. 

Kó mló  kó zó ssé gé ré vónatkózó an ü jra méga llapí thatjük: akik 

hózza szóktak, hógy dólgózzanak -dólgóztak, akik viszónt az 

a ramlattal hagyta k magükat sódórni, móst is azt tétté k. Pól-

ga rméstérü nk ismé télté é s ismé tli: a kó zmünkaprógramnak 

annyi éló nyé van, hógy a szü ló  élja r dólgózni, ném ké só bb kél 

a gyérméké né l stb. É s ó  vólt az, aki móst is üta naja rt, hógy 

sók csala dnak légyén ném égé szén ingyénés jó védélmé. Ámit 

viszónt a münka jükró l móndhatünk az, hógy ami kó télézó , 

mégtészik, dé ü gy, hógy van égy ó rszém, 2 – 3 dólgózó  é s a 

tó bbi drükkér. Mindannyiükna l ótt az ókós téléfón, hógy a 

facébóók ü jdónsa gókkal téljésén ké pbén légyénék. Sajna lat-

tal a llapí tóttük még, hógy kisébb dólgük is nagyóbb anna l, 

hógy az arra ja ró kat ü dvó zó ljé k, csakis szitkózó dnak, ha va-

lami ném tétszik. É s ézék az émbérék szü ló k. Hógy taní tja k 

még gyérmékü két kó szó nni, ha magük sém tészik, hógy tisz-

télhétnék iskóla saink valakit, akiró l a szü ló k csak a rósszat, 

bórzalmasat, rétténétését móndja k?! É s hógy taní tja k még 

ó két a dólgók é s a kó rnyézét mégbécsü lé sé ré, ha nékik sincs 

arró l fógalmük? Ámikór münka jükat abbahagyja k, a fü  ó sszé 

van géréblyé zvé csómó ba, s méllétté vagy rajta é ktélénkédik 

mindénfé lé italós dóbóz, papí rzsébkéndó , gyü jtó  é s mé g só-

rólhatna m. Mért a kóllé ga fóglalkóztatóttaknak is münka t 

kéll adni, hadd légyén mit gyü jtsénék a „szémétésék”! 

Ézék a falübéliék pédig sóha nincsénék jélén azókón a rén-

dézvé nyékén, amélyék ném csak a csindaratta ró l é s az ósztó-

gata sró l szó lnak. Sókszór tülajdón gyérékéik széréplé sé t sém 

né zik még. Mért ó k a ha tra nyósan mégkü ló nbó ztététték. Dé 

ki za rja ki ó két a kó zó ssé gbó l? – Ö NMÁGÜK. 

Ádvénti gyértyagyü jta skór, imma r ó tó dszó r, jélén vóltak 

négyvén –ó tvénén, akik kó zü l kb. 32-nék ótt kéllétt lénnié a 

széréplé s vé gétt. Ázón kí vü l né ha nyan lé zéngtü nk, a ltala ban 

javakórabéliék. Mindazók, akik ótt hia nyóztak, jélén vóltak a 

Miküla s ü nnépsé gén a csómagé rt. Magam ném is tüdtam 

ró la, ü jabban bévétt szóka s, hógy mindént a vészé lyés Facé-

bóók-ón hirdétü nk. Mié rt nincs kinyómtatva é s kité vé ném-

csak a kó zpónti hirdétó ta bla ra, haném a bóltókba, a vé dó nó -

hó z é s a klassziküs hí rkó zpóntókban, a kócsma kban? Vannak 

ólyan csala dók is, amélyéknék nincs Facébóók arcük. É s ak-

kór nékik ném ja r sémmi? 

Nagyón sajna lóm, hógy ézékét kéll léí rnóm, dé amit a pólga r-

méstér kiné zétré mégvaló sí tótt é s mégvaló sí ttat a falüban, 

azt a falü lakóssa ga nak nagy ré szé ném nó véli mégféléló  tar-

talómmal abban, amibén téhéti. Nagyón hasónlí tünk égy szé p 

fé rgés alma hóz! 

É s az, akit éz é rint, a ltala ban él sém ólvassa!                      PK 

Megjegyzés: A kinyomtatott plakátok megjelennek a hirdetőtáblákon, de 

sajnos ezeket rendszeresen letépik, megrongálják. ( a szerk.) 
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"Nagy Margit idé n a prilis 12-é n bétó ltó tté a 90 é vét. Ébbó l az alkalómbó l széréttéi é s          
góndózó ja  kó ré bén kó szó ntó tté Ö t Tü ró  Tama s pólga rméstér ü r é s az ó nkórma nyzat dólgó-
zó ja. Á pólga rméstér ü r gyó nyó rü  vira gcsókórral, aja ndé kkósa rral é s minisztérélnó ki, illétvé 

ó nkórma nyzati dí szóklévé llél kí va nt tóva bbi jó  égé szsé gét az ü nnépéltnék."  

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ 

Békü ldó : Á da m Ga bórné  

Közölve az eredeti levél rövidített változata (a szerk.) 
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2018 november és december hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

Burai Ferenc Rikárdó             an: Csóka Klaudia 

Szécsi Martin Rikárdó            an: Szécsi Nikolett 

Lólé Noel Márk                          an: Csóka Virág 

Báder László Noel                    an: Báder Mónika 

Poczok Elizabet Angelika     an: Balázs Angelika 

Molnár Jenő Dominik            an: Molnár Ramóna 

Suha András                               an: Molnár Zsaklin 

Váradi Noel Róbert                 an: Váradi Melinda 

2018 november és december hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Bari László élt 66 évet 

Koczánné Szi Gyöngyi Teréz  élt 65 évet 

Makán Pálné élt 84 évet 

Turó Tibor  élt 57 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 
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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 

Pólga rméstéri hivatal: 06-36/481-021   

é-mail: titkarsag.kümléü@intéllimail.hü  

Örvósi réndéló : 06-36/481-031  

Fógórvósi réndéló : 06-36/481-028  

Iskóla: 06-36/481-032 

Ö vóda: 06-36/481-060  

Gyó gyszérta r: 06-36/481 033 

Kó rzéti mégbí zótt:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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