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 Tisztelt Kömlői lakosok! 

 

É pp, hogy elkezdo do tt az ú je v, de ma ris o ro mhí rekkel túdok o no knek 

szolga lni. Ke t nagyobb pa lya zatot is 

megnyertú nk. Mind a szegrega cio s pa -

lya zatot e s az Ó voda felú jí ta s e s bo ví te s-

re beadott pa lya zat tekintete ben ma r 

csak a ta mogata si szerzo de seket kell 

ala í rnúnk, mely va rhato an me g febrúa r 

ve ge e s ma rciús eleje ta je ka n meg is fog 

to rte nni. Ezt ko veto en a berúha za sok 

kiviteleze se va rhato an a prilissal megin-

dúl. Ahogyan ma rciúsi ho napban elkez-

do dik a sportpa lya nk fejleszte se is. Meg-

e pí te sre kerú l ke t darab 100 fo s mobil 

lela to , egy nagyme retú  eredme nyjelzo  

ta bla, labdafogo  ha lo , cserepadok, vala-

mint jelenleg egyeztete s alatt a ll de terv-

be van ve ve a sportpa lya villamossa gi 

ha lo zata nak fejleszte se, valamint a 

sporto lto zo  ga zella ta sa, mellyel a fú te s 

proble ma is megoldo dna. 

Ma rciús 1-el elindúl ú jra a START mún-

kaprogram. A pa lya zatúnk benyú jta sa 

pozití v miniszteri do nte ssel za rúlt, í gy 

leheto se gú nk nyí lik isme t 129 fo  foglal-

koztata sa ra, tova bba  a hagyoma nyos 

ko zfoglalkoztata s kerete n belú l 78 fo  

kerú l majd felve telre, kiknek jo  re sze az 

inte zme nyekben fogja ella tni feladatait 

ezzel is elo segí tve az ott dolgozo  ko zal-

kalmazottak e s ko ztisztviselo k múnka -

ja t, í gy az inte zme nyek hate konyabb 

mú ko de se t is. Leheto se gú nk nyí lik a 

telepú le sen zajlo  fejleszte sek folytata sa -

ra e s ú j berúha za sok kiviteleze se re. To b-

bek ko zo tt folytato dnak ja rda ink felú jí -

ta sa, ú j fú theto  fo liasa tor fele pí te se a 

mezo gazdasa gban. A jelenlegi A rte zi kú t 

felú jí ta sa, ko rú lo tte egy sze p ko zte r ki-

alakí ta sa. A ko zfoglalkoztata si údvar 

( napko zi konyha údvara ) zú zottko vel 

lesz leterí tve, hogy elkerú ljú k a jelenlegi-

hez hasonlo  sa ros ido szakokat, valamint 

a jelenlegi ge pszí n elo tt kialakí túnk egy 

nagyobb betonos terú letet, valamint 

fele pí tú nk egy 25nm-es irodae pú letet e s 

folytatjúk a jelenlegi mezo gazdasa gi 

fo ldútak karbantarta sa t e s ú jabb sa rra zo  

ú tszakaszok kie pí te se t, ahogyan folytat-

júk az a rkok rendbete tele t e s ú jabb a t-

ereszek bee pí te se t is. 

Szinte n o ro mmel sza molhatok be arro l 

is, hogy mí g 2014-ben a rendo rse gi be-

sza molo  alapja n telepú le sú nk a bú no ze si 

statisztika t illeto en az elso  ha rom helyen 

szerepelt, az elko vetett bú ncselekme -

nyek sza ma t illeto en, addigra ma ra a 

ko zse gú nk a ja ra shoz tartozo  telepú le -

sek ko zo tt az egyik legbiztonsa gosabb 

telepú le sse  va lt. Ko szo nheto  ez a ko zfog-

lalkoztata snak e s egyben Ó no knek is, 

hiszen a pozití v va ltoza st nem e rhettú k 

volna el Ó no k ne lkú l.  

Ugyan csak o ro mmel sza molhatok be 

arro l, hogy a ke pviselo  testú let jo va  

hagyta egy 100%-os Ó nkorma nyzati 

túlajdonú  nonprofit kft le trehoza sa t, 

mely kft ú gyvezeto  igazgato i posztja nak 

ella ta sa ra pa lya zatot hirdettú nk. Amit a 

ce gro l túdni e rdemes:  

A Kft várható tevékenységi körei: 

- Ko mlo  Ko zse g Ó nkorma nyzata nak. 

2018 ma rciús 1-to l 2019 febrúa r 28-i 

ido szakban, jelenleg pa lya zati szakasz-

ban tarto  START - múnkaprogram kú -

lo nbo zo  elemeinek, tova bba  a Hagyoma -

nyos ko zfoglalkoztata s kú lo nbo zo  ele-

meinek ko zvetlen, múnka ltato i joggya-

korla s ne lkú li ira nyí ta sa.  

- Az o nkorma nyzat az ala bbi teve keny-

se gi ko reiben le vo  feladatokat az ehhez 

tartozo  ko ltse gvete si ta mogata ssal 

egyú tt a kft re sze re teljes me rte kben 

a tadna : 

- Ko mlo  Ko zse g ko zigazgata si hata rain 

belú l le vo  zo ldterú letek kezele se, kar-

bantarta sa. Erre kapott a llami normatí -

va: 5.925.110 Ft 

- Az o nkorma nyzat túlajdona ban a llo , a 

ko zse g ko zigazgata si hata rain belú l ta-

la lhato  ko zútak karbantarta sa. Erre ka-

pott a llami normatí va: 2.826.150 Ft  

- Ko ztemeto  karbantarta sa, rendbete te-

le. Erre kapott a llami normatí va: 

1.602.180 ft 

- Ko mlo  Ko zse g Ó nkorma nyzat ke pvise-

lo  testú lete a ltal elfogadott, a telepú le -

sen tartando  rendezve nyek teljes ko rú  

szerveze se, lebonyolí ta sa.  Az ehhez 

esetlegesen szú kse ges pe nzo sszeg az 

elfogadott ko ltse gvete sbo l to rte no  a tcso-

portosí ta sa.   

- A kft a tova bbi szolga ltata sokat szeret-

ne  megoldani egye b engede lyek beszer-

ze se t ko veto en.  

- Az o nkorma nyzathoz tartozo  ko zinte z-

me nyekne l, maga nlaka sokna l, a KLIK 

a ltal ú zemeltetett a ltala nos iskola na l a 

szennyví zszippanta s elve gze se. A szú k-

se ges engede lyek beszerze se t ko veto en 

egy szennyví zszippanto  aúto  beszerze se, 

mellyel cso kkenteni túdjúk az Ó nkor-

ma nyzatúnk erre a ce lra kiadott ko ltse -

geit, mely e ves szinten kb. 5-6 millio  Ft.   

(Folytatás a következő oldalon) 

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

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

Új kiadásban  IV. évfolyam  1. szám 
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- Ó nkorma nyzatúnk ke t nagy pa lya zat 

(o vodabo ví te s-felú jí ta s valamint Szegre-

ga cio s pa lya zat) pozití v elbí ra la sa t ko -

veto en a genera l kiviteleze sek tekintete -

ben aka r fo , aka r alva llalkozo ke nt re szt 

túd venni, melynek ko vetkezte ben a kft-

ben foglalkoztatott helyi szakemberek-

nek e s sege dmúnka soknak is mege lhe-

te si leheto se get túd biztosí tani, tova bba  

az ebbo l befolyt nyerese get ú jra Ko mlo  

ko zse g fejleszte se re túdja fordí tani.  

- A 2017-es e vben is to bb olyan Belú gy-

miniszte riúmi pa lya zatok jelentek meg, 

mely tendencia az idei 2018-as e vben is 

folytato dik mely pa lya zatokon a Kft 

eredme nyesebben e s elo nyo sebb lehe-

to se gekkel túd re szt venni, nem besze l-

ve azon pa lya zatokro l, melyek kimon-

dottan gazdasa gi ta rsasa gok sza ma ra 

jelennek meg, mint az Ó nkorma nyzat.  

- Nem elhanyagolhato , hogy a Kft A FA 

visszaige nyle sre is jogosúlt, szemben az 

Ó nkorma nyzattal.  

Az elmú lt e vekben minden olyan ge p, 

eszko z mely a ko zmúnka programok 

sora n kerú ltek beszerze sre, mega llapo-

da s alapja n a tada sra kerú lne nek a Kft 

sza ma ra, í gy a ce g haszna lhatja azokat a 

múnkave gze skor.  

- A ce gben to bb múnkava llalo t be rta mo-

gata s ú tja n kí va núnk foglalkoztatni, ez-

zel is elo segí tve azt, hogy mine l keve-

sebbe kerú ljo n a Kft mú ko dtete se, eza l-

tal nagyobb hate konysa got e rjen el. Eh-

hez terme szetesen segí tse get nyú jt sza -

múnkra a múnkaú gyi ko zpont.  

- Va rhato  foglalkoztata si le tsza m: 10-12 

fo  melyre elo zetesen a múnkaú gyi ko z-

pontto l fogúnk í ra sos ta je koztata st ke r-

ni, hogy milyen o sszegekkel e s milyen 

ido tartamra túdja az egyes múnkava lla-

lo kat ta mogatni.  

- A kft keretein belú l az adminisztra cio s 

feladatokat olyan múnkava llalo kkal 

kí va njúk elve geztetni, melyek jelenleg is 

ko zfoglalkoztata s keretein belú l dolgoz-

nak, e s e rettse givel rendelkeznek. Ezzel 

is leheto se get biztosí tani sza múkra, 

hogy megfelelo  múnkabe re rt dolgozhas-

sanak, tova bba  1 fo  megva ltozott mún-

kake pesse gú  múnkava llalo t kí va núnk 

foglalkoztatni, akinek pe nzú gyi ve gzett-

se ge van.  

- A kft ko nyvele se t kú lso  ko nyvelo  fogja 

ve gezni, ezzel is cso kkentve annak a 

ko ltse ge t, hogy saja t alkalmaza sban levo  

ko nyvelo t foglalkoztasson a ce g. 

- A ce gbejegyze si elja ra st, ill. minden a 

kft-hez ko to tt jogi folyamatot Dr. Joo  

Csaba ú gyve d fogja ella tni, aki a ko rnye-

zo  telepú le sek o nkorma nyzatainak is 

ve gzett vagy ve gez jelenleg is hasonlo  

múnka t.  

 Ve gú l, de nem útolso  sorban 

fontosnak tartom jelezni, hiszen kiemel-

kedo  eseme ny lesz a telepú le s e lete ben, 

hogy ma rciús 25-e n meghí va somnak 

eleget te ve telepú le sú nkre la togat Dr. 

Ternya k Csaba E rsek U r. Kora bbi la toga-

ta som alkalma val besze lgettú nk az E r-

sek U rral a templom e s a paro kia e pú le-

te nek felú jí ta sa ro l. Bí zom benne, hogy 

ez sikerrel za rúl majd. E rsek ú r la togata -

sa sora n megtekinti majd inte zme nyein-

ket is, valamint a templomban celebra l 

majd szentmise t. Ke rem Ó no ket, hogy 

leheto se gú kho z me rten, mine l to bben 

jo jjenek majd el. 

Ami a rendezve nyeket illeti, ebben az 

e vben is megtartjúk majd azokat, ame-

lyek a tavalyi e vben is voltak. A legko ze-

lebbi nagyobb rendezve nyú nk a Maja lis, 

mely le tsza ma t tekintve inka bb tekint-

heto  ma r fesztiva lnak, mint falúsi prog-

ramnak. Az idei e vben is szta rfelle po k 

to mkelege fog egy hatalmas szí npadon 

bemútatkozni e s koncertet adni. Jelenleg 

a teljes rendezve ny me g szerveze s alatt 

a ll, de annyi ma r biztos, hogy minimúm 

10 ezer fo  la togato ra sza mí túnk, í gy az 

idei nagyobb volúmenú  lesz, mint a ta-

valyi. Valamint ba r me g egyeztete s alatt 

a ll a dolog, de ma rciús 31-e n sor kerú l 

majd telepú le sú nko n egy roma szta rpa-

ra de  cí mú  mú sorra mely tv-felve tellel 

lesz egybeko tve. Amint az egyeztete sek 

sikerrel za rúlnak, re szletesebb informa -

cio t is ko zlú nk majd ezzel kapcsolatban.  

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

Turó Tamás 

Polgármester 

forra s: Heves Megyei Hí rlap 
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 Mi táncolunk a szenvedőkért, 

Bőven fogunk pazarlani: 

S ha nem csordúl – százezreinkből 

Csöppen nekik is valami.  

(Arany János) 

 

2 018 febrúa r 9-e n dú. ko zmeghallgata st, ne pszerú  

neve n falúgyú le st hí vott o ssze polga rmester ú r. 

Szomorú an tapasztaltam, hogy a falú pe nzú gyi helyzete, a hiva-

tal e s szeme lyesen polga rmester ú r ce ljai e rdekeltek kb. 40-50 

fo t. Ez a falú lakossa ga nak 2,5 (ke t e s fe l) sza zale ka. Ótt voltak 

azok, akik a szo cso vek e s ko rnyezetú kben elmondja k, hogy mi-

ro l is volt szo . Nem volt viszont ott az, akinek va lasztott fúnkcio -

ja bo l kifolyo lag is meg kellett volna jelennie. Senki nem jelent 

meg azzal a ce llal, hogy megko szo nje a testú let do nte seit a ki-

talpalt ko zmúnka e rt, a kiútalt sege lyeke rt e s nem útolso sorban 

a tú zifa e rt.  

Teha t a falú e lete ú gy ne z ki, hogy egy ember kigondol 

valamit, gondolata t, elke pzele seit megszavaztatja az o nkor-

ma nyzattal, majd szinte egyedú l la t hozza  a megvalo sí ta shoz. 

A falú kúltúra lis e lete nek felvira goztata sa ra, az itt e lo  

emberek le te nek sze ppe  te tele re alapí totta meg  a ko zse g elso  

va lasztott o nkorma nyzata a Ko mlo  Ne pe Alapí tva nyt 1991-ben. 

Sok sze p ce lja ko zú l az elso  volt  

 - pe nzú gyi ta mogata st nyú jtani az o nkorma nyzat hiva-

talos ko zse gpolitikai folyo irata nak, fenti cí mmel jelzett lapnak 

megjelene si e s mú ko de si ko ltse geihez,  

- ta mogatni az o nkorma nyzat e s a va laszto polga rok 

ko zo tti informa cio csere t, 

- segí teni a helyto rte neti kútato múnka t, 

-ta mogatni a me g megle vo  ta rgyi e s í ra sos emle kek 

gyú jte se t, 

- ta mogatni minden olyan kezdeme nyeze st, amely 

Ko mlo  ko zse g kúltúra lis e s mú velo de si fejlo de se t szolga lja  

Valamint, pa lya zatokat hirdetni e s gondoskodni azok 

bí ra lata ro l e s públika la sa ro l. 

Az alapí tva ny testú leti szerve a kúrato riúm, tisztse gviselo  a kú-

rato riúm elno ke. A kúrato riúm latin szo , magyarúl leginka bb 

gondnoksa gnak mondhato nk. Minden olyan feladat megvalo sí ta -

sa t, amelyet az alapí tva ny maga ele  tú z, a kúrato riúm elno ke nek 

kell leveze nyelni e s elleno rizni. 

Az alapí tva ny múnka ja ro l csak azok túdnak le nyege ben, akik 

abban re szt vesznek. No me g plúsz 20 – 30 ember. Nem túdja k, 

hogy a megvalo súlt koncertek, a gyermekek balatoni ú dú ltete se -

nek zsebpe nzei, a tú zija te kok mind az alapí tva ny múnka ja nak s 

koldúlo  pe nzszerzo  teve kenyse ge nek eredme nyeke pp  volt kifi-

zetheto . Ki kellett ja rni ú jra, hogy az ado zo k be reik 1 %-a t ú jta 

útaltathassa k az alapí tva ny re sze re. Sokaknak ez semmit sem 

jelent. Mint az sem, hogy az ú jsa g megjelenik e s abban mit í r 

ba rki is. Egyvalaki volt a falúban, aki tetsze se t azzal fejezte ki, 

hogy pe nzo sszeget fizetett be az alapí tva ny sza mla ja ra. 

A jo vo beni elke pzele sek anyagi megalapoza sa ra febrúa r 24-re 

jo te konysa gi ba lt hirdettú nk meg. Nem sikerú lt. Mie rt? A renge-

teg te nyezo  ko zú l egyik az, hogy mindig úgyanazok kerú lnek 

megszo lí ta sra, úgyanazok adakoznak – ma soknak. A ma sok csak 

a csinnadratta ban e s ingyen kaja ban e rdekeltek. Viszont az is 

igaz, hogy  a lehetse ges adakozo k sem ra ngattak istra ngot, hogy 

magúk helyett legala bb az inasúkat kú ldje k el a ba lra. 

 Jo te konysa gi ba l lett volna, olyanokat szo lí tottúnk meg, akik 

adakozni szoktak...  

Viszont szta rvende ges csinnadratta ra, ingyen kaja ra az ege sz 

falú jelentkezett volna. Arra a ltala ban az adakozo k nem mennek 

el, no meg egyes o nkorma nyzati ke pviselo k. 

Nekem, mint fo gondnoknak kellett a do nte st meghoznom: le-

mondtam a ba lt. Ezú ton is megko szo no m mindazoknak, akik 

most is gyorsan ja rúltak hozza  a ba l ko ltse geinek visele se hez, 

magatarta súk pe lda lehetne mindenki sza ma ra. Rengeteg mún-

ka val, szakmai túda ssal e s gyorsasa ggal segí tette a szerveze st 

Me rcse ne  Húszti Mo nika, a meghí vo k kihorda sa t pedig Búrai 

Zsúzsika, tombola felaja nla sok csomagola sa t elo bbi e s Varga 

Júlianna. Nekik is ko szo net. Túdom, hogy egyesek nem szeretik a 

nyilva nossa got, eze rt nem í rok ma s neveket.   

Szeme lyesen ezt kúdarcke nt e lem meg. Nem szeme lyes kúdarc-

ke nt, hanem a falú kúdarcake nt.  

Arany Ja nos verseit olvastam saja t magam, tehetetlen dú ho m 

csillapí ta sa ra, s aze rt í rtam meg e cikket fo oldalra, s a ko lto  

bo lcs intelmeit illik megfogadnom: 

Szólj erővel és nevezd meg 

Ön nevén a gyermeket:… 

 

Viszont nem szabadúlok Ady gondolata to l sem, hogy 

 Ez a puszta a rég-halottaké! 

S készek a hűs ravatalok. 

Jaj annak, aki megtudja, 

Hogy halott. Hogy már rég halott.  

 (Ady Endre: A rég halottak pusztáján) 

 

Kell ennél bölcsebb és kifejezőbb kép Kömlő 2030-ról? 

 

Pap Katalin 

elnök 
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Álláspályázat 

Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

Kömlő Felemelkedéséért Nonprofit KFT 

ÜGYVEZETŐI IGAZGATÓI 

álláshely betöltésére 

Ko mlo  ko zse g Ó nkorma nyzata ke pviselo -testú lete nyilva nos pa lya zatot hirdet az o nkorma nyzat 100%-os túlajdonú  Ko mlo  Felemelke-

de se e rt Nonprofit Kft ú gyvezeto  igazgato i a lla shelye nek 5 e ves hata rozott ido re szo lo  beto lte se re. 

A ta rsasa g sze khelye: 3372 Ko mlo , Fo  ú t 23. 

1./ Az ügyvezető feladata különösen: 
       - a ta rsasa g Alapí to  Ókirata ban, a hata lyos jogszaba lyokban, valamint Ko mlo  ko zse g                
          o nkorma nyzat ke pviselo -testú lete vel ko to tt mega llapoda sban meghata rozottak       
          szerint biztosí tani a ta rsasa g hate kony e s eredme nyes mú ko de se t, 
       - a ta rsasa g ke pviselete harmadik szeme llyel szemben, illetve bí ro sa g e s ma s hato sa g elo tt, 
       - a ta rsasa g alkalmazottai tekintete ben a múnka ltato i jogok gyakorla sa. 
2./ Az ügyvezető jogállása: A gazdasa gi ta rsasa gokro l szo lo  2006. e vi IV. to rve ny (tova bbiakban: GT) 22.§ (1) bekezde se alapja n ter-
me szetes szeme ly, a GT. 22.§ (2) b) pontja alapja n a vezeto  tisztse gben megilleto  jogokra e s ko telezettse geire, a múnkaviszonyra 
ira nyado  szaba lyokat kell alkalmazni. A Múnkato rve nyko nyve alapja n hata rozatlan idejú  múnkaviszony le tesí te se mellett, 5 e v ú gyve-
zeto i megbí za s. 

Bérezés: a múnkabe r mega llapí ta sa a felek ko zo tti mega llapoda s alapja n to rte ni. 
3./ A munkakör betöltésének feltételei: 

      - bú ntetlen elo e let, 
      - cselekvo ke pesse g, 
      - magyar a llampolga rsa g, 
      - ko ze pfokú  ve gzettse g, 
      - e pí to ipar e s/vagy termele sira nyí ta s terú lete n szerzett gyakorlat, 
      - va llalkoza sban valo  ja rtassa g, 
      - 3 ho nap pro baido  kiko te se nek va llala sa 

4./ Elvárt kompetenciák: 
      - kiva lo  szintú  tervezo  e s szervezo  ke szse g, 
      - o na llo , gyors, precí z múnkave gze si ke pesse g, 
      - jo  egyú ttmú ko de si e s kapcsolatteremto  ke pesse g.    

5./ A pályázathoz csatolni kell: 
     - fe nyke ppel ella tott szakmai o ne letrajz, 
     - 3 ho napna l nem re gebbi erko lcsi bizonyí tva ny, vagy annak megige nyle se re vonatkozo    
        postai szelve ny ma solata 

         - iskolai ve gzettse get igazolo  okiratok ma solata, 
         - nyilatkozat arro l, hogy a pa lya zati elja ra sban re szt vevo  szeme lyek a pa lya zati anyagban foglalt szeme lyes adatai   
            kezele se hez hozza ja rúl, 
         - nyilatkozat arro l, hogy az a lla s elnyere se esete n vagyonnyilatkozatot tesz. 
6./ A társaság főbb tevékenységi köre, feladata: 
         - o nkorma nyzati vagyon kezele s, hasznosí ta s, ko zse gú zemeltete si ko zfeladatok ella ta sa,  
         - helyi ko zútak fenntarta sa, ko zterú let fenntarta s, ko ztemeto  fenntarta s, ko zhasznú   
         - foglalkoztata s, o nkorma nyzati berúha za sok szerveze se, ko zremú ko de s a bonyolí ta sban. 
7./ Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: az elbí ra la st ko veto en azonnal 
8./ A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. ma rciús 10.  12:00 o ra 
9./ A pályázat benyújtásának módja: 
         - Postai ú ton Ko mlo  Ko zse g Ó nkorma nyzat (3372 Ko mlo , Fo  ú t  26-30.) 
         - Szeme lyesen: Ko mlo  Ko zse g Polga rmestere ne l 
         - A pa lya zati anyagon ke rjú k feltú ntetni: „ú gyvezeto  igazgato i pa lya zat „ 
10./ A pályázat elbírálása: A pa lya zatot Ko mlo  Ko zse g Ó nkorma nyzat Ke pviselo -testú lete bí ra lja el a benyú jta st ko veto  rendkí vú li   
ú le se n, amelyro l valamennyi pa lya zo  í ra sban kap e rtesí te st. 
 A pa lya zat kií ro ja fenntartja maga nak azt a jogot, hogy a pa lya zati elja ra s eredme nytelennek nyilva ní tsa. 
11./ A pályázati kiírás közzétételének helye: 
         - Ko mlo  ko zse g o nkorma nyzat honlapja 
         - Heves Megyei Hí rlap 
         - Ko mlo  Ne pe az o nkorma nyzat hivatalos lapja 

                                        
 
 
 

                                   Kömlő község Önkormányzat 
                                                                                     Képviselő-testülete 

https://maps.google.com/?q=3372+K%C3%B6ml%C5%91,+F%C5%91+%C3%BAt+23&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=F%C5%91+%C3%BAt+26&entry=gmail&source=g
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Parlamenti látogatás 

F ebrúa r 2-a n parlamenti la togata son vehetett 

re szt egy cso-

port gyerko c Túro  

Tama s polga rmes-

ter ú r jo volta bo l. 

Nagy volt az izga-

lom, hiszen nem 

ja rtak me g sosem az 

Órsza gha zban. A 

konyha s ne nik gon-

doskodtak az ú tra-

valo  szendvicsekro l. 

Júha sz Misi ba csi 

pedig a sza llí ta sro l. 

Ódae rkeze sú nk úta n 

ve gig se ta ltúnk a 

Dúna-parton, megcsoda ltúk kí vú lro l a vila g egyik leg-

szebb e pú lete t. A fe mdetektoros kapún a tjútva mind-

annyian fú lhallgato t, "fú lest" kaptúnk, í gy kellemesen,  

 

ne zelo de s ko zben hallgathattúk az idegenvezeto  sza-

vait. A korona la tva -

nya e s a koronao ro k 

fegyelmezett visel-

kede se, o rse gva lta sa 

mindenkit lenyú go -

zo tt. Bepillanthat-

túnk a parlamenti 

ú le sterembe is. De l-

úta n a McDonalds-

ban folytato dott a 

program, ahol min-

denki kedve re fala-

tozhatott,    fagyiz-

hatott. Ko szo njú k 

sze pen a jo  hangúla-

tú  kira ndúla st polga rmester ú rnak! 

Sipos Gáborné 

tanár

Tisztelt Kömlői lakosok! 
 

Engedje k meg, hogy besza moljak a napko zi konyha 

mú ko de se ro l. 2018. janúa r 2.-a n megkezdtú k az  ú j-
e vet/ múnka e vet. Sikeres 
e vnek ne zhetú nk ele be, 
mivel ma r ide n felú jí ta sra 
kerú l konyha nk. Erre nagy 
szú kse g van mivel e vro l 
e vre no vekszik az e tkezo k 
sza ma.  Ez e vben ú gy do n-
to ttú nk ko zo sen az Ó nkor-
ma nyzattal, hogy az ebe d 
te rí te si dí jat nem emeljú k, 
í gy az a tova bbiakban is 
640Ft/ adag a ron lesz el-
e rheto . 
Tú ro  Tama s polga rmester 
U r jo volta bo l nagyon sok 
ú j eszko zt kaptúnk, ami 
elengedhetetlen a mindennapi múnka hoz.  
Ma r most van a napta rúnkba olyan ido pont, amelyre 
a konyha ma r foglalt egye b rendezve ny miatt. Kú lo n 
megtiszteltete s lesz sza múnkra, hogy 2018. ma rciús 
25.-e n Dr. Ternya k Csaba egri e rseket la thatjúk majd 
vende gú l konyha nkon.  
Konyhai dolgozo k ko re ben va ltoza s nem to rte nt. Ke t 
szaka cs e s he t konyhai kisegí to vel fogúnk dolgozni. 
Túro  Ro bertne  fo szaka cs e s Bala zs Brigitta szaka cs. 
Konyhai kisegí to k: Tú ro  Jo zsefne  (Bede),                  

 
 
 
Plesko  Miklo sne , Csí k Klaúdia, Kolompa rne  Ille s Zsú-
zsanna, Csonka Ro bertne , Horva th Ro bertne  e s Go g 

Anita. Kik nap mint nap 
a ldozatos múnka t ve -
geznek, hogy a konyha 
zo kkeno  mentesen mú -
ko djo n.          
Megszeretne nk ko szo n-
ni Sipos Ga borne  alpol-
ga rmester asszony e s 
Tú ro  Tama s polga rmes-
ter ú rnak a minden fajta 
segí tse gú ket, hisz ami-
ben túdnak a rendelke-
ze sú nkre a llnak. Ha ba r-
kinek ba rmilyen fajta 
ke rde se, segí te sre lenne 
szú kse ge ke rem, biza-

lommal fordúljanak hozza m e s kolle ga imhoz.  
 
Kí va nok Ó no knek nagyon sze p e vet, jo  ege szse get e s 
jo  e tva gyat. 
 
Ko mlo i Napko zi Konyha Dolgozo i neve ben:  
 

Pengő Roland 
Intézményvezető 

 

Fotó: BariGrafika 
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Félév a suliban 

 

A  Sú to  Andra s A ltala nos Iskola Ga rdonyi Ge za           

Tagiskola ja ban a janúa r ve ge e s a febrúa r eleje a  

tanúlo k elso  fe le ves teljesí tme nye nek e rte kele se vel telt.  

Bizony a fe le ves bizonyí tva nyok azt mútatja k, hogy also  

tagozatban 6 tanúlo , felso  tagozatban pedig 25 tanúlo  o sz-

szesen 61 tanta rgybo l szerzett ele gtelen oszta lyzatot.  

Bí zúnk abban, hogy a tane v ve ge re cso kken a búka sok 

sza ma e s javúlni fognak az eredme nyek.  

Az iskola ban egyetlen kitú no  tanúlo  van, Illés Tamás   

Dávid 6.b osztályos tanuló.   

Jeles eredme nyt e rtek me g el:   

- Túro  Molli, Fehe r Vikto ria, Túro  Mirella, Horva th Bence 

Jo zsef, Lakatos Alexandra, Moha csi Nelli 3.b oszta lyos  

tanúlo k 

- Varga Aniko  4. a oszta lyos tanúlo  

- Lo le  Vikto ria, Sza va Mirella Anita, Ka llai Eszter Helga 5.a 

oszta lyos tanúlo k 

- Ka llai Fanni 5.b oszta lyos tanúlo  

- Nagy Nikoletta e s Bari Krisztia n 6.a oszta lyos tanúlo k 

- Fodor Jú lia Evelin e s Re zmú ves Marica 6.b oszta lyos  

tanúlo k 

 

 

-  Varga Tibor 7.a oszta lyos 

- Anto k Ga bor 8.a oszta lyos tanúlo .  

Ó ket az iskolagyú le sen okleve llel e s aja nde kkal jútalmaz-

túk. 

Az elso  e s ma sodik oszta lyosok me g nem oszta lyzatokat, 

hanem szo veges e rte kele st kaptak.  

Az ele gtelen oszta lyzatot szerzett tanúlo k szú leinek rend-

kí vú li szú lo i e rtekezletet tartottúnk, e s felkí na ltúk a javí -

ta s leheto se ge t azzal, hogy a tanúlo szobai foglalkoza sok 

ige nybeve tele re ko teleztú k o ket. 

Febrúa rto l ma r a szú lo k is napi szinten nyomon túdja k 

ko vetni a tanúlo k eredme nyeit, oszta lyzatait, hiszen hoz-

za fe re st kaptak az elektronikús naplo  felú lethez.  

Nagy elismere ssel gratúla lok a kitú no  Ille s Tama s Da vid-

nak, a jeleseket biztatom, hogy javí tsa k ki a ne gyeseiket. 

 A gyenge eredme nyeket ele ro knek pedig kitarta st a rend-

szeres tanúla shoz, ha zi feladat í ra sa hoz! 

A ma sodik fe le vre a múnkata rsaimnak e s a tanúlo knak is 

kitarto  eredme nyes múnka t kí va nok! 

 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 

SULI-SPORT KÉPEKBEN 

 SULI HÍREK 
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ÓVODAI HÍREK 

D ecember eleje n a Mikúla s, a ho nap ve ge n a 

Je zúska ja rt az o voda nkban. A szeretet ú nne-

pe n a csoportok kedves kara csonyi mú sorral ko -

szo nto tte k egyma st e s a szeretet ú nnepe t.  A ko lt-

se gvete sú nk leheto ve  tette, hogy a csoportok ja te k-

ke szlete t bo ví tsú k e s 

frissí tsú k. Ennek, 

rajtúnk kí vú l a gyer-

mekek o rú ltek a leg-

jobban. Az ú nnep 

hangúlata t a Galago-

nya Ba bszí nha z ú n-

nepi mú sora koro-

na zta meg. A szí nvo-

nalas ba belo ada st az 

o voda minden kis-

gyermeke a hí tattal 

ne zte. A ko zo sen el-

ko lto tt ú nnepi ebe d 

úta n vettú k bú csú t 

egyma sto l.  Az ú j e v 

kezdete minden 

gond ne lkú l elkezdo -

do tt. Sajnos a beteg-

se gek folyamatosan 

tizedelte k a gyerme-

keket e s a dolgozo -

kat sem kí me lte k. Tova bbra is ke rem a kedves szú lo -

ket, hogy a gyermekko zo sse g e rdeke ben beteg gyer-

mekú ket az o voda ba ne hozza k. Minden esetben vi-

gye k orvoshoz. Tova bba , mint pe lda úl a ko to ha rtya-

gyúllada s, herpesz stb. esete n is szú kse ges a gyer-

mek ko zo sse gto l valo  ta volmarada sa.  

 

Febrúa r ve ge re a gyermekle tsza m emelkedni la tszik, 

í gy megrendeze sre kerú lhetnek a csoportokban a 

farsangi ú nnepse gek. A gyerekek nagy izgalommal 

ke szú lnek e s va ltozatos jelmezekben pompa znak. 

Reme ljú k sikeresen elkergetjú k a telet e s ve gre meg-

e rkezik a va rva va rt 

tavasz is.  

Felhí vom a szú lo k 
figyelme t, hogy az 
o vodai hia nyza sokat 

orvosi igazola ssal, 
vagy elo re, í ra sos 

forma ban, „szú lo i 
ke relemmel” lehet 
igazolni. Amennyi-
ben ezeket a szú lo  

nem túdja felmútatni 
a hia nyza sokat igazo-

latlannak kell tekin-
teni. A 20 napot meg-
halado  igazolatlan 

hia nyza s szaba lyse r-
te si elja ra st von ma-

ga úta n, melynek le-
za ra sa val a csala di 

po tle k folyo sí ta sa 
szú neteltete sre ke-
rú l. Mindannyiúnk 
e rdeke az, hogy a 

gyermekek harmonikúsan fejlo djenek, ennek e rdek-
e ben ke rem figyeljenek oda, hogy a gyermek indoko-
latlanúl ne hia nyozzon az o voda bo l. 

 

Majoros Zita 
óvodavezető 

Péter Erika: Farsangi örömök 

Ví zkeresztto l 

negyven napig 

Múlatozna nk pirkadatig! 

Farsang faggyal e rkezett, 

Ta nccal temettú k a telet. 

Farsang fa nkja illatozik, 

Órrúnk, gyomrúnk va gyakozik. 

 

 

Nagybo jt elo tt 

"farsang farka", 

Hacaca re  ha rom napra! 

Ko ve rcsú to rto kre ma r 

Ve get e r a karneva l. 

Nagybo jt úta n fogyo kú ra, 

Jo vo re meg kezdjú k ú jra! 
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A  ko mlo i Ko nyvta r, Informa cio s e s Ko zo sse gi Hely 2017-es 

e ves múnka ja ro l a decemberi ke pviselo  testú leti ú le sre 

ke szú lt besza molo , melyet a testú leti tagok egyo ntetú leg elfo-

gadtak. 

A 2017. janúa r 1-e n figyelembe vett szolga lando  ko zo nse g le t-

sza ma Ko mlo  telepú le sen 1952 fo . Az ez e vben regisztra lt hasz-

na lo  432 fo . A ko nyvta r a lloma nya 5733 db, melybo l a ta rgy 

e vben 96 db-ot szerzett be az o nkorma nyzat 230.000.- Ft e rte k-

ben, amelyre az a llami ta mogata s 10%-a t haszna ltúk fel a to rve -

nyi elo í ra soknak megfelelo en. Ko mlo  ko zse g ko nyvta ra ban a 

Bro dy Sa ndor Megyei e s Va rosi Ko nyvta r jo volta bo l negyed-

e venke nti csere k kerete ben ebben az e vben 719 db lete ti ko nyv 

a llt az olvaso k rendelkeze se re. Tarto s lete tbe a ko nyvta r 36 db 

ko nyvet kapott a megyei ko nyvta rto l. 

99.720.-Ft e rte kben biztosí totta a megyei ko nyvta r a folyo irat 

ella ta sa t a ko nyvta rban. Ebben az e rte kben 21 fe le lap kerú lt 

megrendele sre a ko nyvta rúnkba. 

A Bro dy Sa ndor Megyei e s Va rosi Ko nyvta r a ltal ta mogatott 

rendezve nyek ce lja az olvasa sne pszerú sí te s. A programkí na lat-

bo l negyede vente egy-egy ingyenes foglalkoza s valo súl meg a 

ko nyvta rban. 

 2017. a prilis 6. - Galagonya Ba bszí nha z elo ada sa, mely az 

o voda s gyerekeknek szervezo do tt Piroska e s a farkas 

elo ada son 61 fo  vett re szt. 

 2017. szeptember 18. - MIAZAMI-ja te k e s irodalom also  

tagozatos gyerekeknek 15 fo , 

 2017. okto ber 21. - Az Egerszalo ki Tekergo  zenekar ta nc-

ha za a ko nyvta rban 30 fo , 

 2017. december 4. – A ke zimúnka to rte nete kezdetekto l 

napjainkig-elo ada s e s foglalkoza s felno tteknek 14 fo  

re szve tele vel valo súlt meg. 

Ebben az e vben a megyei ko nyvta r a ltal meghirdetett Ko nyvet a 

ke zbe! programsorozathoz kapcsolo dtak ko nyvta rúnk program-

jai. Minden ho napban ú j ko nyvet aja nlúnk az olvaso knak e s ne-

gyed e vente legala bb egy o na llo an megvalo sí tott programot kell 

dokúmenta lni. Ez e vi 4 ko telezo  programot jelent. Na lúnk 9 va-

lo súlt meg! 

2017-ben o sszesen 38 program valo súlt meg a ko nyvta rban, 

melyek ko zo tt volt kia llí ta s, kúltúra lis, ko zo sse gi rendezve ny, 

valamint haszna lo  ke pze s e s olvasa skúltú ra fejleszto  program is. 

Ó sszesen 768 fo  vett re szt. A programok meghirdete se plaka to-

kon to rte nik, valamint a ko nyvta r facebook oldala n e s honlap-

ja n. A megvalo súlt rendezve nyekro l fe nyke pek e s feljegyze s 

ke szú l, melyet a megyei ko nyvta r re sze re kell megkú ldeni, illet-

ve a ma r emlí tett ko zo sse gi oldalakon is megtala lhato k. 

Legne pszerú bbek voltak a mento kútya s bemútato , valamint a 

rendo rse gi elo ada s, melyekro l a Heves megyei Hí rlap e s a Poli-

ce.hú is besza molt. 

A tavalyi e vben a 4. oszta lyosok aktí v la togato i e s re sztvevo i 

voltak a ko nyvta ri eseme nyeknek. Ószta lyfo no keik segí tse ge vel 

olvasa sne pszerú sí to  programon vettek re szt. Ko zo sen dolgoztúk 

fel Astrid Lindgren: Harisnya s Pippi cí mú  rege nye t. 

Ma júsban, szinte n a negyedik oszta lyos gyerekek 12 fe le        

Geronimo Stilton ko nyvet olvastak el e s dolgoztak fel oszta lyfo -

no keikkel. A ko nyvekbo l ro vid cikkeket í rtak, amikbo l mindke t 

oszta lynak elke szú lt a saja t ú jsa gja a Ra gcsa lo  Story cí mmel.  

Ezú ton ko szo no m Sipos Ga borne  Marika e s Szú cs Gyo rgyi peda-

go gúsok aktí v re szve tele t, ta mogata sa t e s segí tse ge t a progra-

mok megvalo sí ta sa hoz. 

Az Órsza gos Ko nyvta ri Napok 2017-ben is megrendeze sre ke-

rú ltek, melyhez a ko nyvta rúnk is csatlakozott. 

A ko nyvta ri programok e s a ko lcso nze sek mellett a ko zse g lako i 

egye b ú gyinte ze ssel is gyakran megkeresik a ko nyvta rat, nyom-

tatva nyok leto lte se ben, kito lte se ben, online ú gyinte ze sben, ren-

dele sekben is segí tse get kapnak. 

Ko nyvta rko zi ko lcso nze sben az olvaso k ke re se nek eleget te ve, a 

megyei ko nyvta ron keresztú l rendszeresen ke rú nk a lloma nyún-

kat nem ke pezo  ko nyveket olvasa sra. 

2018-ban isme t csatlakoztúnk a Ko nyvet a ke zbe! programsoro-

zathoz. 12 ho napon a t, 12 ko nyvet aja nlúnk az olvaso knak, vala-

mint a ko nyvekhez e s az adott te ma hoz szervezo dnek a progra-

mok. 

 Megalakúlt a „Ke zimúnka Klúb” is. A tagok ke t hetente tala lkoz-

nak, e s ezen alkalmakon ko zo sen alkotnak kreatí v dolgokat. Itt 

megmútathatja mindenki az a ltala ke szí tett múnka kat, a tadhatja 

túda sa t, e s nem útolso sorban ko zo sen ho dolhatnak a szenvede -

lyú knek.  

Febrúa r 1-e n kaptúk a ta je koztata st, hogy a december ve ge n 

benyú jtott pa lya zatúnk a „Ko zo sse gi internet hozza fe re si pon-

tok fejleszte se, szolga ltata si portfo lio júk bo ví te se” GINÓP-3.3.1-

16-2016-00001 azonosí to sza mú  kiemelt projekt kerete ben le-

folytatott „Digita lis Jo le t Pontok fejleszte se” elneveze sú  pa lya za-

ti elja ra sban a ko nyvta r, mint megvalo sí to , e s ezzel egyú tt az 

o nkorma nyzat, mint fenntarto , nyertes mino sí te sú  lett.  

A nyertes pa lya zatnak ko szo nheto en 3 db laptop e s 2 db okoste-

lefon, projektor, wifi roúter e rkezik a ko nyvta rba, melyek hasz-

na lata hoz szolga ltata s fejleszte si terv ke szú lt. Az ige nyelt eszko -

zo k segí tse ge vel szemle letforma lo , ismeretterjeszto  rendezve -

nyek e s bemútato k valo súlhatnak meg a ko nyvta rban. A lakos-

sa g ige nyeit figyelembe ve ve, negyede ves bonta sban valo súlnak 

meg a programok, to bbek ko zo tt: babava ra s applika cio k segí tse -

ge vel; o voda sok ismerkede se az informatikai eszko zo kkel, inter-

nethaszna lattal; iskola soknak ko nyvta ri o ra k kerete ben ko tele-

zo  olvasma nyok feldolgoza sa a ko nyv e s a ko nyvekbo l ke szú lt 

filmek alapja n, valamint az „ido sebb” koroszta ly sza ma ra a biz-

tonsa gos internethaszna lata, ko zo sse gi oldalak ismerete, tana cs-

ada s a digita lis te mako rben. A re szletekro l e s programokro l 

folyamatosan ta je koztatjúk a lakossa got. 

2018-ban is találkozunk a könyvtárban!  

Mércséné Huszti Mónika 

könyvtáros 

Könyvtári Hírek 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A NEMZETI FEJLESZTE SI MINISZTE RIUM A 2017-2018. E VI KÓMPLEX U TFELU JI TA SI PRÓGRAM  

KERETE BEN A KÓ VETKEZÓ  SZAKASZÓN U JUL MEG A BESENYÓ TELEK-TISZANA NA T Ó SSZEKÓ TÓ   

U TSZAKASZ, MELY KÓ MLÓ T IS E RINTI. 

TÓVA BBI INFÓRMA CIÓ T A MAGYAR KÓ ZU T NÓNPRÓFIT ZRT ÓLDALA N ÓLVASHATNAK. 

 

 

FORRÁS: INTERNET.KOZUT.HU 
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2018 január és február hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

Suha Iván Márkó an: Suha Lenke,  

Kállai Márk an: Hídvégi Ágnes 

Farkas Renátó an: Turó Andrea 

Turó Melodian:  Cseh Csilla 

Turó Melissza Rubina an: Suha Renáta 

Galambos Kornél Attila an: Besenyei Dzsenifer 

Szabó Kiara Amira an: Szabó Valéria 

Farkas Lina Szófia an: Farkas Zsuzsanna Virág 

Illés Melinda an: Bari  Melinda 

2018 január és február hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Maka Rozália élt 73 évet, 

Kiss Jenő élt  76 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 

Meghívó 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk  

a tisztelt lakosságot 

 2018. március 25-én 16 :00 órától 

 a kömlői katolikus templomba,  

ahol Turó Tamás polgármester úr  

meghívására  

Dr. Ternyák Csaba 

 egri érsek  

Virágvasárnap alkalmából  

ünnepi szentmisét celebrál. 

 

 

„Áldott, aki jön az Úr nevében!” 
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Gyerekeknek 
 

Iskola viccek 

 

Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 
- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 

- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 
- Mondj két okot, miért ne kellene menned? 

- Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a tanárok még jobban utálnak. 
- Ezek csak kifogások, indulj már! 

- Mondj két okot, miért kellene mennem! 
- Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató!  

******* 

Idős néni kopogtat a tanári ajtaján: 
- A Pistike nagymamája vagyok és szeretném elkérni az unokámat az utolsó óráról. 

- Az lehetetlen! Pistike ma nem is jött iskolába. 
- Akkor hol van? 

- Azt hiszem, az Ön temetésén.  

******* 

Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja.  

 

forrás:www.viccesviccek.hu 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2018. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polga rmesteri hivatal: 06-36/481-021   

e-mail: titkarsag.kúmleú@intellimail.hú  

Órvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskola: 06-36/481-032 

Ó voda: 06-36/481-060  

Gyo gyszerta r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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