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2018. május-június 

 Tisztelt Kömlői lakosok! 

 

M ire ezt az újságot a kezükbe 

veszik, addigra már javában 

beléptünk a nyári időszakba. Mind 

az időjárást, mind pedig a munkákat 

illetően. Amint látják a Bocskai út és 

Ady Endre utcák egy-egy szakaszain 

megújultak a vízelvezető árkok, ki-

cserélésre kerültek az átereszek és az 

autóbeálló hidak padkáinak építése 

is nemsokára a végéhez ér, ahogyan 

a járdaépítés is az Ady Endre utca 

egy szakaszán. A településen tovább-

ra is folyamatosan zajlanak a fűnyí-

rások, mindig más-más szakaszokon. 

Itt kérném tisztelettel a lakosság tü-

relmét, hiszen bár Örömünkre szol-

gál az, hogy a közfoglalkoztatásban 

dolgozó férfi munkaerő nagy része 

az építőiparban tudott elhelyezked-

ni, de ebből kifolyólag a fűnyírást 

csökkentett létszámmal tudjuk csak 

elvégezni, így idő kell, mire odaér-

nek a kollégák minden utcába. To-

vábbá kérném az időseket, illetve 

nyugdíjasokat, amennyiben fűnyírás, 

vagy egyéb dologban segítségre szo-

rulnak, hívják Önkormányzatunkat a 

481-021-es telefonszámon, és kész-

séggel segítünk a probléma megoldá-

sában. 

Az elmúlt hónapban vendégül lát-

hattuk Lengyel testvértelepülésünk, 

Rychtal delegációját, akik viszonzás-

képpen, Önkormányzatunk delegáci-

óját is vendégül látták Lengyelor-

szágban, ahol a 14 éves testvér tele-

pülési viszonyt ünnepelve delegáci-

ónk köszöntötte Rychtal polgármes-

terét, és átadva neki búcsúajándé-

kunkat nyugdíjba vonulásának alkal-

mából, megköszönve neki az elmúlt 

14 évet. 

 Önkormányzatunk nagyon sok pá-

lyázatot érintve eljutott a támogatási 

szerződések megkötéséhez, melyek 

után elkezdődhetnek a korábban írt 

beruházások és fejlesztések valamint 

jó néhány pályázatunk van jelenleg 

is elbírálás alatt, melyeken, ha siker-

rel szerepelünk, újabb és újabb dol-

gok valósulhatnak meg településün-

kön. A szegregációs pályázat június 

1-el elindult, melynek keretében 3 fő 

szociális munkás 1fő szakmai koor-

dinátor irányításával megkezdi a 

KSH által kijelölt területen élő 16-54 

év közötti összesen 102 fő bevonását 

a projektbe. A projekten belül a be-

vont emberek 70-80%-a szakmai kép-

zéseken vehetnek majd részt, mely 

által jövedelemhez juthatnak a csalá-

dok, valamint a sikeres szakmai vizs-

gát követően a megszerzett szakmá-

val, lehetőségük nyílik majd külön-

böző gazdasági társaságoknál is elhe-

lyezkedni. A projekt részletes bemu-

tatása 2018. augusztus 10-én lesz, 

melyre ezúttal is kérem Önöket, 

hogy minél többen vegyenek majd 

részt a szakmai napon. Ez a nap lesz 

a 3 napos rendezvénysorozatunk 

indítónapja, melyet 11-én követ majd 

a Falunap és Túrós Ételek Fesztiválja 

majd pedig augusztus 12-én a Búcsú. 

A Falunapi programokról részletes 

tájékoztatást a hónap második felé-

ben adunk. 

Sikerült megállapodást kötnünk egy 

alapítvánnyal, akik népkonyhát mű-

ködtetnek több megyében is, köztük 

heves-megyében is, településünk is 

megállapodást kötött ezen alapít-

vánnyal, melyből adódóan a szüksé-

ges engedélyek beszerzése folyamat-

ban van. Ha sikeresen vesszük az 

akadályokat, akkor egy népkonyha is 

be fog indulni a településünkön, kez-

detben napi 400 adag egy tál ételt 

fognak ingyenesen kiosztani, min-

denféle kritérium nélkül, tehát fiata-

lok idősek, gyermekek is kaphatnak 

belőle, melyet akár elvitelre akár a 

művelődési házban, helyben is elfo-

gyaszthatnak majd. 

 Ez a 400 adag a későbbiekben módo-

sítható lesz akár napi 600 adagra is. 

Természetesen amint biztossá válik, 

mindenkit értesíteni fogunk erről a 

kivételes lehetőségről, de a várható 

indulás augusztus 01, ezzel is segítve 

a településünkön élőket. 

 

(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  3. szám 
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 2018. július 01-től indul szintén pályá-

zat keretében elnyert Gyermekház 

programunk, melynek keretében 0-3 

éves kor közötti gyermekeket és szüle-

iket, valamint a kismamákat is várjuk 

a művelődési házban, közös progra-

mok megvalósítására. A Gyermekház 

létrehozásával egy olyan lehetőséget 

biztosítunk azon szülők számára, ahol 

az igénybevevő szülők gyermekei egy 

olyan tudást szereznek az óvodai be-

iratkozás idejére, amellyel nagy előnyt 

szerezhetnek a szükséges kritériumok 

teljesítéséhez. Ezen gyermekek szüle-

ikkel együtt minden nap különböző 

foglalkozásokon vehetnek majd részt, 

valamint olyan lehetőségek is fognak 

adódni, ahol szülő és gyermeke ingye-

nesen vehetnek majd részt táborozáso-

kon. Ezzel az elnyert pályázattal le-

tesszük annak alapkövét, hogy a pá-

lyázatban foglalt 42 hónap támogatási 

időszakot követően a Gyermekház 

hasonló képen, mint az óvoda, norma-

tív alapon tovább működhet. 

 

    Picit eltérnék most a pályázatoktól 

és engedjék meg, hogy tájékoztassam 

Önöket arról, hogy 2018. augusztus 1-

el településünkön Varga Pál káplán 

fogja tartani a hétvé-

gi szentmiséket,  

akinek a szolgálati 

helye 2018.08.01-től 

Besenyőtelek, plébá-

niai kormányzó. 

 

 Önkormányzatunk változtat a kom-

munális hulladék díjának visszafizeté-

sén, hiszen ezentúl azok, akik eddig 

jogosultak voltak rá, most egyszerűsí-

tett eljárás keretében nem kell mindig 

kérelmet benyújtaniuk az Önkormány-

zathoz. Természetesen a díj fizetését 

Önkormányzatunk a továbbiakban is 

átvállalja.  

A szociális étkezés keretén belül mó-

dosítottuk a jogosultsági kört. A továb-

biakban jogosulttá válnak mindazok a 

kedvezményes ebédre, akik 50.000 Ft 

alatti jövedelemből (nyugdíjból) élnek. 

Így Ők a kedvezményes 320 Ft/adag 

áron vehetik igénybe az étkezést, 

amennyiben igényt tartanak rá. 

Településünk az elmúlt években is 

kiemelkedően jól teljesített azon tele-

pülések között, ahol a legkevesebb a 

bűnözési arány. Ez ügyben tájékozta-

tom Önöket, hogy a Hevesi Rendőrka-

pitányság élére Oláh Tamás alezredes 

került, a Tiszanánai Rendőrőrs vezeté-

sét a továbbiakban         Ballagóné Ne-

mes Ildikó alezredes látja el, és sajnos 

mivel jelenlegi körzeti megbízottunk 

Mércse Attila elköltözik településünk-

ről, így augusztus 1-től az Ő munkáját 

is egy új megbízott veszi majd át. 

Kívánok Önöknek a nyárra további jó 

munkát, kellemes pihenést, strando-

lást, és további jó egészséget. 

Tisztelettel: 

Turó Tamás  

polgármester 

 

Fotó: eger.egyházmegye.hu 
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Körömi Ferenc 
 
Az utolsó Przemysli hős 
Kis T. Joachim nagyapám emlékére 
 
 
Przemysl felett tavasz készül, 
Fű, fa, bokor szépen zöldül. 
De a várra, őrült mámor, 
Bomba hullik mint a zápor! 
 
Nem csillapul, inkább vadul, 
Egy kis csapat nagyon búsul. 
Csendben állnak, nincsen szavuk, 
Halva fekszik főhadnagyuk. 
 
Zsebórája most is ketyeg, 
Vén bakáknak könnye pereg. 
Nem eresztik addig sírba, 
Csak ha megáll a kis óra. 
 
Megrendül a szívük, lelkük, 
Egyikük szól, tegyünk esküt. 
Ha az Isten hozzánk pártol, 
Legyünk holtig jóbarátok! 
 
Tesznek erős fogadalmat, 
Egymás iránt bizodalmat. 
Bombazápor egyre durvul, 
A muszka meg támad orvul. 
 
Szuronyt szegezz! Jön az ellen, 
Vér fröccsen sok büszke mellen. 
Tavasz szele egyre zúgott, 
Sok jó baka földre hullott. 
 

 
Az ágyúszó nyughatatlan, 
A vár mint egy forró katlan. 
Szaporodnak a sírhantok, 
Bennük elhunyt jópajtások. 
 
Virágdíszes a vén akác, 
Elvirágzott régen a hárs. 
Csendes lett a Przemysl vára, 
Csak emléke maradt mára. 
 
Örök emlék, fájó emlék, 
Régen történt, most vagy  
nem  rég, 
Mikor jött a hosszú rabság, 
Muszkaföldi kínos fogság. 
 
Hazatalált a kis csapat, 
Igaz ugyan, sok híja van. 
Nyugszanak a sírban szépen, 
Vadvirágos csatatéren. 
 
S akik tettek fogadalmat, 
Egymás iránt bizodalmat, 
Az esküvést megtartották, 
Az éltüket egybefonták. 
 
Bús az idő, borong, őszül, 
Jó nagyapám menni készül. 
Legidősebb volt a korban, 
Utolsó lett most a sorban. 
 
Még most is küzd, hallgatódzik, 
A halállal viaskodik. 
Azt suttogja, Uram, várjál, 
Hallom még az óra jártát. 

 
 
Unokái egy csokorban 
Úr imáját mondják halkan. 
Legyen meg az akaratod, 
Mennybe hívod a vén harcost. 
 
Ránk borul a csöndes alkony, 
Késő utód könnyet ejt most. 
Isten veled, jó nagyapám, 
Főhadnagyod odafönt vár! 
 
A természet megint újul, 
Szülőföldünk szépen virul! 
Háborúnak, bajnak vége, 
Legyen minden szívben béke! 
 
Buda-Víziváros, 2018. február 17. 
 
 

Anyák napja 

 

M ájus első vasárnapján ünnepeljük az Édesanyá-

kat. Iskolánkban már hagyomány, hogy az alsó 

tagozatosok, osztálykereteken belül megemlékeznek 

erről a napról. Mindig nagy szeretettel készülnek a 

gyerekek. Verseket, dalokat, köszöntőket tanulnak, 

ötletelnek, hogy milyen alkotással kedveskedjenek 

Nekik. Aztán a legjobb ötletet a megvalósítás követi. 

Vágnak, hajtogatnak, színeznek, ragasztanak serényen 

és bízva abban, hogy az ő anyukájuk kapja a legszebb 

ajándékot. Az ünnepségen, szépen felöltözve, sokszor 

elcsukló hangon köszönték meg a sok-sok törődést és 

csaltak néhány könnycseppet Édesanya szemébe. 

 

Sipos Gáborné 

tanár 
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 SULI HÍREK 

Ballagás 

 

A  Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagisko-

lájában ballagási ünnepség 2018. június 16-án került 

megrendezésre. 

A 20 fős nyolcadik osztályból 16 fő teljesítette a tantervi köve-

telményeket, ők felvételt nyertek Eger, Heves és Füzesabony 

valamelyik középfokú intézményébe. 1 fő gimnáziumban, 6 

fő szakgimnáziumban, 7 fő szakközépiskolában, 2  fő szakis-

kolában folytatja tovább a tanulmányait.  

A ballagó diákok közül  Antók Gábor jeles tanulmányi ered-

ményéért Gárdonyi-díjban részesült. 

Nagy Mónika Jó tanuló-jó sportoló díjat vehetett át,  

 Pengő Dávid Gergő kiemelkedő tanulmányi eredményéért 

Turó Elemér példás szorgalmáért 

Turó Anita és Tomik Brigitta kiemelkedő közösségi munkájá-

ért, 

Kolompár Zoltán, Váradi Bálint, Bari Arnold, Németh Sza-

bolcs, Nagy Ramóna, Berki Henrietta, Kalas Rafael, Simon 

Zsolt kiemelkedő sportteljesítményükért kaptak oklevelet, 

elismerést.  

Gárdonyi-díj 

 

K ömlő Község Önkormányzata minden évben emlékpla-

kettel, díszoklevéllel, pénzjutalommal díjazza az iskola 

legjobb tanulóit. 

A 2017/18-as tanévben az alábbi tanulók részesültek ebben a 

kitüntetésben: 

Alsó tagozatban kitűnő tanulmányi eredményéért -Németh 

Kornél Alfonz 1.a és Turó Mirella 3,b 

jeles tanulmányi eredményéért Kalas Liána, Lakatos Ivett, 

Lakatos Máté, Mészáros Tamás Sándor 1. osztályos, 

Mohácsi Nelli, Turó Molli, Fehér Viktória és Balogh Dzsesszi-

ka 3.bosztályos tanulók.  

Felső tagozatban kitűnő tanulmányi eredményéért Illés Ta-

más Dávid 6.b és Nagy Nikolett 6.a osztályos tanulók kaptak 

kitüntetést. 

Jeles tanulmányi eredményt értek el: 

 Kállai Eszter Helga, Lólé Viktória, Száva Mirella, 5.a, 

 Kállai Fanni, Bari Erik Alex 5.b, 

 Bari Krisztián 6.a 

 Fodor Júlia Evelin 6.b 

 Németh Kristóf és Varga Tibor 7.a, 

 Besenyei Máté Péter 7.b 

 Antók Gábor 8.a osztályos tanulók. 

Gratulálunk nekik, csak így tovább! 

 

 Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető  

Ballagás 
 

„Eljött az idő, amire régóta vártunk, 

amióta beléptünk az iskola ajtaján 

csak erre a percre vártunk, 

Számoltuk a hónapokat, a heteket, 

kínzó napokat, a hosszú órákat, 

a legvégsőbb rövid perceket. 

 

 

 

 

 

Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk! 

De igazán senki sem boldog, 

talán egy kicsit visszahúz a szívünk. 

Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, 

de végig kísérnek azok az emlékek 

amit nekünk adott az iskola. „ 
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Gárdonyi Géza Tagiskola Gyereknap 

 Kömlő 2018. június 8.  

 

A  gyermekek számára egész tanévben talán az egyik 

legjobban várt iskolai rendezvény a gyereknap. A 

színes programok, a finom-

ságok, a sok-sok meglepe-

tés mind értük van ezen a 

napon.  

Az idei gyereknapot regge-

livel indítottuk. Ezt követte 

Peti tanár bácsi zumba órá-

ja. Mindenkinek nagyon jól 

esett a táncos mozgás. Foly-

tatásként a gyermekek osz-

tályonként indultak és mé-

rettették meg magukat az 

iskola területén kialakított 

akadálypályákon. Nagyon 

élvezetes volt számukra a vizes verseny, a kapura rúgás, 

a hullahopp karikával ügyeskedni. Sokat nevettek és 

igazán jól szerepeltek a csapatok a tornateremben, ahol 

„Átkelés a folyón” című akadálypályán versenyeztek. A 

pohárvár építése feladta a csapatoknak a leckét. Azon-

ban nem csak az izmaikat tornáztatták meg, hisz a tan-

termekben igazi „agytorna” várta a lurkókat. A „Nicsak, 

ki lehet az?” a Puzzle és az „”Agymenők igazi kihívást 

jelentett számukra.  

Az akadálypályák teljesítése után a kimelegedett gyere-

kek fagylalttal hűtötték magukat. Nagy sikere volt az 

udvaron árusított zsákbamacskának és lufinak is, ame-

lyeket pillanatok alatt el-

kapkodtak. Sorsjegyeket is 

vásárolhattak. A nyertes 

szelvényekért értékes aján-

dékok jártak.  

Az eredményhirdetés után, 

a nap zárásaként az udva-

ron családias légkörben, 

közösen elfogyasztottuk a 

szakács nénik által készített 

paprikás krumplit.  

Minden gyermek nagyon 

jól érezte magát. Cukrokkal 

és kisebb- nagyobb ajándékokkal boldogan, fáradta in-

dultak haza.  

Szabó-Pálfalvi Kinga 

tanár 

Erzsébet-tábor 

 

I dén harmadik alkalommal rendezzük 

meg a nyári Erzsébet táborokat az eddigi 

40 főt a nagy érdeklődésre való tekintettel 80 

főre bővítettük. A színes programok mellett 

napi négyszeri bőséges étkezést biztosítunk 

a diákoknak. Az idei évben két kirándulást 

is sikerült szerveznünk meglátogattuk a 

Jászberényi Állat és Növénykertet, valamint 

az újlőrincfalvai Jóléti-horgásztavon szerve-

zünk egy horgászversenyt. A részvétel telje-

sen ingyenes, mindösszesen egy 500 Ft-os 

részvételi biztosítékot kellet fizetni a táboro-

zóknak.  

 

Tóth Tamás 

tanár 
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 SULI HÍREK KÉPEKBEN 

 

Országos Döntő Gyeplabda 

3.hely fiúk 

Kollányi György  

testnevelő tanár 

Országos Gyeplabda-lányok 

3.hely. 

Országos Döntő 

 strandlabdarúgás  

8.hely fiúk 
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ÓVODAI HÍREK 

A  tavaszi zsongás nem csak a természetben, hanem 

az óvoda életében is jelen volt ebben az évben is. 

A húsvéti ünnepek után már szorgalmas munkával kez-

dett minden csoport készülni az anyák napjára. Nagy 

feladat ez minden kisgyermeknek, hiszen szíve minden 

szeretetétével készül anyukája és nagymamája köszön-

tésére. Kis ajándékokat készítettek, dalokat és verseket 

tanultak, amivel köszönthették az édesanyákat és a na-

gyikat. Elmondhatom, 

hogy minden csoport-

ban színvonalas és 

meghitt műsort adtak a 

gyerekek. Szem nem 

maradt szárazon a 

meghatottságtól.  

A nagycsoportosokon 

számára azonban még 

hátra volt a búcsú. 

Nagy izgalommal ké-

születek a ballagásra, 

hiszen eddig ők csak 

szereplői voltak az elő-

ző évek búcsúzóinak. 

Most eljött az ő idejük 

főszereplők lettek és 

ezen a szép júniusi délutánon az óvoda csodálatos ud-

varán elbúcsúztak és elindulnak egy hosszú úton, ami a 

felnőtté válás felé vezet. 

Ez a ballagás nem csak a gyermekek számára volt mara-

dandó itt vettünk búcsút Szűcs Lászlónétól mindannyi-

unk Marika dajkanéniétől aki negyven év munkavi-

szony és huszonöt év közalkalmazotti jogviszony után 

nyugdíjba vonul. Az óvoda minden gyermeke és dolgo-

zója nevében kívánok még egyszer nagyon tartalmas és 

hosszú boldog nyugdíjas éveket.  

A ballagó nagycsoportosok Egerbe látogattak el báb-

színházba. Az utazás is élményekkel teli volt, hiszen 

utaztak busszal és vonattal is. Ismerkedhettek a tömeg-

közlekedési eszközökkel, új ismereteket szereztek. A 

Harlequin Bábszínház művészei által előadott Tündér-

szép Ilona és Árgyélus királyfi c. előadást tekintették 

meg.  Nem maradt azonban gyereknap alkalmából senki 

sem program nélkül az óvodában. Varázsló járt nálunk 

és el is varázsolt 

mindannyiunka va-

rázslatos műsorával, 

a műsor után min-

den kisgyermeknek 

lufit hajtogatott, amit 

délután haza is vit-

tek.  

Az iskolai szünet 

kezdetével az óvodai 

nevelési év szorgal-

mi időszaka is lezá-

rult a nyár további 

részében nyári óvo-

dát biztosítunk azon 

gyermekek részére, 

akiknek szüleik azt a 

szülői értekezleten igényelték.  Az óvoda takarítási szü-

nete 2018.08.21- től 2018. 08.31-ig tart. Az óvoda kezdete 

2018. szeptember 03  hétfő.a 

Minden kisgyermeknek kívánok nagyon vidám és bal-

esetmentes szép, és tartalmas nyarat. 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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Napközi Konyha Hírei 
 

 

 

Tisztelt Kömlőiek!  

 

E ngedjék, meg hogy beszámolják a Napközi konyha 
elmúlt időszakáról. Az elmúlt 2 hónapban megtör-

tént a tisztasági 
festés és a zöld-
ségtároló teljesen 
új burkolatot ka-
pott. Sikerült le-
cserélni a régi 
e lhasználód ott 
kéztörlő tartályt 
és az adagoló 
szappan tartályt. 
Új eszközök ke-
rültek megvásár-
lásra, mint példá-
ul mágneses kés-
tartó, badella, 
s z e m é t t á r o l ó , 
kések, poharak, 
tányérok, fazék. 
Az intézmény 
vezetői iroda is felújított teljesen, új bútorzatot és szá-
mítógépet kapott. Az étkezők számom hétről hétre nő. 
Szinte minden hónapban van rendezvényünk, ami szá-
munkra Igen megtisztelő, hogy velünk rendeztetik 
meg.  

Április hónapban vendégül láttuk konyhánkon a Ro-
mániai testvértelepülés delegációját. Szintén áprilisban 
egy lakodalmat és egy keresztelőt bonyolították le. Áp-
rilis utolsó napján közel 10000 ember számára főztünk a 
sportpályán, a majálisi rendezvényen. Ahol neves mű-

vészeknek mutathattuk meg ételeinket, mint például 
Zoltán Erika, Kis Grófo, Sandu Ciorba, AK26, Dorina. 
Kiknek elnyerte tetszésüket és gratuláltak konyhai dol-
gozóknak. Májusban szintén vendégül láttuk testvér 
településünk delegációját kiknek szintén elnyertük a 
tetszésüket. 2018. június 18 ától Augusztus 31 ig min-
den érvényes gyermekvédelmi határozattal rendelkező 
gyermek számára biztosítja az Önkormányzat az ingye-
nes étkezést féléves és 18 éves korig. 

 Ebben az időszakban különösen megnövekszik a kony-
hai dolgozók munkája, hisz több mint                                     
500 gyermek veszi igénybe az étkeztetés.  
Mindig megpróbálunk olyan ételeket összeállítani, 
amelyet a gyermekek szívesen fogyasztanak. Június 
hónapban Nébih Audi teszt ellenőrzést tartottak. 85% 
eredményt értünk el. Két évvel ezelőtt 72% értünk el.                           
A m i  i g e n  s z é p  e r e d m é n y . 

Nagy köszönettel tartozunk Polgármester Úrnak hisz 
mindig rendelkezésre áll bármilyen problémával. Szin-
tén köszönettel tartozok a konyhai dolgozóknak kik 
nap, mint nap lelkiismeretesen, odaadóan végzik a 
munkájukat. 

 

Bárkinek bármilyen fajta kérdése, kérése lenne, felénk 
kérem, bizalommal forduljanak hozzánk. Mindenkinek 
kellemes nyarat kívánok 

 

 

 

Pengő Roland  
Intézményvezető 
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  Kömlői Sport Club Hírei  

Tisztelt Kömlőiek! 

  

E ngedjék meg, hogy beszámoljak a Kömlői 
Sport Club 2017/2018.-as eredményeiről. 

Bozsik programban hétről hétre igen jól tejesítettek 
a kicsik. Minden héten különböző településeken 
volt megrendezve torna (Besenyőtelek, Füzes-
abony, Maklár, Poroszló, Kömlő)  
Program 4 korcsoportra van bontva U7, U9, U11, 
U13. Mindennapi felkészülésüket Besenyei János 

Tanár úr végzi 
lelkiismerete-
sen. 

Mind emellett 
van egy felnőtt 
és egy ifjúsági 
csapatunk kik 
ez idényben a 
Megyei II. Osz-

tály Keleti régiójába nevezett. 

Ifjúsági csapatunk 20 mérkőzéből 5 győzelmet, 2 
döntetlen és 13 vereséggel így a 10. helyen zártak. 
Sajnos általában mindig létszám problémával küz-
döttek és így megnehezítette minden egyes mérkő-
zésüket. Edzői feladatot Suha Zoltán látta el ez 
idényben. 

Felnőtt csapatunk 26 mérkőzésből 10 győzelem, 1 
döntetlen és 15 vereséggel a 11. helyen végeztek. 
Felnőtt csapat sajnos elég sok alkalommal bűnhő-
dött az ifjúsági csapat miatt mivel ifjúsági csapa-
tunk elég sok alkalommal létszám hiányosan ált ki 
és így a felnőtt csapattól került levonásra a pont. 
edzői feladatokat Nagy Sándor játékos edző végez-
te. 

Asztalitenisz szakosztályunk is szintén két cso-
portban nevezett Férfi NB III Észak-Magyarország 
“B” csoport és Heves Megyei CSB I. Osztályban 

Nb III. osztályban 8 csapatból 6. helyen végeztek 
mely elég szép eredmény. 

Megyei I.osztályban 10 csapatból az 5. helyen vé-
geztek, ami szintén szép teljesítmény. Játékosaink 
hétről hétre folyamatosan lelkiismeretesen edzet-

tek a tornateremben. Csapatokat irányítja: Balázs 
Tibor szakosztályvezető.  

Kiserdői 
sportpályán 
hamarosan 
elindulnak a 
munkálatok. 
Új kispad ke-
rül kihelye-
zésre, ered-
ményjelző 
tábla, locsoló 
rendszer tel-
jes felújítása, új labdafogó haló kerül felszerelésre. 

2018/2019.-es bajnokságot illetően az elnökség Ju-
liusban fog dönteni, hogy csapatok mely bajnoksá-
gokba fognak nevezni. 

Minden kedves szurkolónak köszönjük szépen az 
egész éves támogatását, biztatását. Külön köszö-
nettel tartozunk Túró Tamás Polgármester Úrnak 
és az Önkormányzatnak a rengeteg támogatásért. 
Hisz nélkülük nem tudnánk azt valóra váltani amit 
szeretnénk. 

  

Mindenkinek kellemesen nyarat és eredményes 
felkészülést kívánok a 2018/19.-es bajnokára.  

Mindenkinek jó szurkolást kívánok az Oroszorszá-
gi VB nézéshez. 

  

Pengő Roland 

elnökségi tag 
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2018 május és június hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

Stóc Anikó Margit an:  Stóc Beáta 

Suha Aliz Kármen an: Farkas Klára 

Burai Attila Noé  an: Csukodi Erika 

2018 május és június hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Balázs Róbert Noel élt 10 napot 

Berki Józsefné élt 76 évet 

Bollók Béláné élt 85 évet 

Cseh Dávidné élt 73 évet 

Kolompár Róbert Pál 17 évet 

Turó Tibor  52 évet 

Berki János 59 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 

Kedves Olvasó! 

 

"Minden találkozás búcsúzáshoz vezet, és ez így lesz, amíg világ a 

világ. Minden találkozásban benne van az elválás szomorúsága, 

mint ahogy minden búcsúban benne van egy kevés a találkozás örö-

méből is."  

Cassandra Clare amerikai írónő szavaival szeretnék Öntől 

elköszönni. 

 Életünk egy új szakaszához érkeztünk, és mint arról bizonyá-

ra már értesült, kilenc, Kömlőn eltöltött év után családommal 

visszaköltöztünk szülőfalunkba.  

Örülünk, hogy részesei lehettünk a település mindennapjai-

nak. Bízunk benne, hogy sokkal több kellemes, mint kellemet-

len emléket őriznek meg rólunk. ☺ 

Köszönjük Német István volt, és Turó Tamás jelenlegi polgár-

mester, valamint a Képviselő-testület segítő támogatását!  

Természetesen még nem szakadok el teljesen a településtől, 

hiszen még egy évig továbbra is szerkesztem két havonta a 

Kömlő Népe kiadványt, valamint a rendezvények plakátjait 

készítve továbbra is részese lehetek, ha csak egy kicsit is Köm-

lő életének.  

Családom és jó magam nevében kívánok Önnek és családjá-

nak jó egészséget, sok örömöt, hosszú, boldog életet! 

Mércséné Huszti  Mónika 

„volt könyvtáros”  
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Gyerekeknek 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2018. 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért  

a cikk szerzője a felelős. 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rmesteri hivátál: 06-36/481-021   

e-máil: titkárság.kumleu@intellimáil.hu  

Orvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

O vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 

112 

Nagy Jenő: 

Nyár gyermeke 

Köszöntő 

 

Lenge szellő viszi feléd 

nyarunk bódító illatát, 

arany köntösű napsugár 

hinti mámoros varázsát. 

 

Kacagva bújik fák közé 

a pajkos, susogó szellő, 

köszöntőmet dúdolgatja 

a kedves, vidám tekergő. 

 

Kortárs poéta kívánja 

gyógyuló szívvel Neked: 

csodás nyáridőn érkeztél, 

legyen boldog az életed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenségével kápráztasson 

a csodálatos természet, 

s lényedet tegye derűssé  

a szép zene és költészet! 

 

Nemes, érző lelked hálás 

a gyógyító szeretetnek, 

versbe öntött jókívánság 

adjon új erőt szívednek! 

 

Születésed ünnepnapján 

bú és bánat kerüljön el, 

találjon meg a Kék Madár, 

legyél vidám, szerencse fel! 

 

2018. Napisten havában 
 

 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

