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 Kedves Kömlőiek!  

Ö rbá n Viktor Miniszterelno k 

Ú r 2020. má rcius 27-e n beje-

lentette, hogy á 2020. má rcius 28- 

á prilis 11.  ko zo tti ido tártámrá  

KIJÁ RÁ SI KÖRLÁ TÖZÁ S le p e letbe, 

melynek e rtelme ben láko helyu nket 

csák munkáve gze s vágy áz álápve-

to  szu kse gletek ellá tá sá ce ljá bo l 

hágyhátjuk el. Ez á korlá tozá s hátá -

rozátlán ido re meg lett hosszábbí t-

vá. Áz erro l szo lo  rendeletet felto l-

to ttem á ko zo sse gi oldálákrá is. 

Má jus 3-ig vá ltozátlánul hátá lybán 

márádnák á koronáví rus-

vilá gjá rvá ny miátt elrendelt, jelen-

legi korlá tozo  szábá lyok, í gy áz or-

szá g ege sz teru lete re e rve nyes ki-

já rá si korlá tozá s is. 

 Áz e lelmiszerboltok, pátiká k, piá-

cok e s droge riá k 15 o rá ig tárthát-

nák nyitvá. Nyilvá nos helyeken 

má sfe l me teres tá volsá got kell tár-

táni. Á 65 e v felettiek csák 9 e s 12 

o rá ko zo tt lá togáthátjá k áz e lelmi-

szeru zleteket, gyo gyszertá rákát e s 

piácokát, ebben áz ido szákbán á 

fiátálábbák ezeket á szolgá ltátá so-

kát nem vehetik ige nybe. 

 Á 2020. má rcius 15-e n meghozott 

polgá rmesteri inte zkede sek e rve -

nyesse ge t visszávoná sig hátá roz-

tám meg.  

Tá je koztátom á Tisztelt Lákossá -

got, hogy ege szen á visszávoná sig á 

Ko mlo i Ö vodá zá rvá tárt, hásonlo -

ke ppen á Ko zse gi Ko nyvtá r, Csil-

lágpont e s Gyerekhá z, á Sportpá lyá, 

á já tszo terek is. E rve nyben ván á 

Ko mlo i Polgá rmesteri Hivátál kor-

lá tozott u gyfe lfogádá sá rá vonátko-

zo  rendelkeze s is. Eddigi egyu ttmu -

ko de su ket ko szo no m, tová bbrá is 

szá mí tok á mege rte su kre e s á fe-

gyelmezettse gu kre! 

Á vesze lyhelyzet kihirdete se o tá 

o nkormá nyzátunk minden eszko z-
zel igyekszik á já rvá ny terjede se t 

megákádá lyozni. 2020. má rcius 23-
á n sikeru lt á szá jmászkok gyá rtá sá -

hoz beszerezni ányágot.  

Kezdetben áz inte zme nyi dolgo-
zo knák biztosí tottunk áz í gy elke -

szu lt ve do felszerele seket, májd á 
lákossá g re sze re is. 
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Á ko ze tkeztete sben is fokozottán betárjuk á já rvá nyu gyi 

elo í rá sokát. Minden vende ge tkezo nek, illetve szociá lis 

e tkezo nek kiszá llí tá srá keru l áz ebe d. Áz o vodá s, válámint 

iskolá s gyermekek re sze re melegí theto  e telkonzervet biz-

tosí tunk. 

Á szociá lis álápszolgá ltátá s teru lete n le tszá mbo ví te sre 

keru lt sor, hogy zo kkeno mentesen tudjuk ellá tni fálubán 

áz ido seket. Á gyo gyszerfelí rátá s, vá sá rlá s, postái befizete -

sek kápcsá n á 65 e v felettieknek áz u gyeik inte ze se ben 

segí tse get nyu jt áz o nkormá nyzát. 

Minden há ztártá sbán le tszá m árá nyá bán e lelmiszer cso-

mágot juttáttunk el, ámely ve do mászkokát is tártálmázott.  

Telepu le su nknek dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei 

Közgyűlés Elnöke juttatta el a Béres Zrt. felajánlásából 

származó készítményeket. Ko szo no m Nyitrái Zsolt Ke pvi-

selo  Ú r ko zbenjá rá sá t, Be res 

Klá rá Ásszonynák e s dr. Be res 

Jo zsef Ú rnák á felájá nlá st. 

Elkezdo do tt á Konyhá udvárá n 

á Csillágpont e s Szolgá ltáto  

e pí te se is, ámely á tervezettnek 

megfelelo en jo  u temben hálád. 

Á ne pkonyhái e telosztá shoz is 

ku lo n csápátott á llí tottunk fel, 

ákik áz e telkihordá s mellett á 

lákosok ellá tá sá bán, bevá sá rlá sbán, gyo gyszerí rátá sbán e s 

á mindennápi u gyek elinte ze se ben segí tenek. 

Ezu ton ko szo no m meg Ká dá r Jo zsefne , Kiss Já nosne , To th 

Jo zsefne , Sztánkovics Rudolfne , Szá szi Ká rolyne , Sipos 

Lájosne  e s Szu cs Lá szlo ne  á ldozátos munká já t, ákik o nzet-

lenu l ke szí tette k á fálu lákossá gá nák re sze re á szá jmász-

kokát. 

Nágyon sze pen ko szo nju k á Szociá lis Álápszolgá ltátá s 

munkátá rsáinák á munká já t, hogy ebben nehe z helyzet-

ben is kivá lo án helytá llnák. 

Szinte n ko szo no m á ko zálkálmázottáknák, á nápko zi 

konyhá dolgozo inák, válámint á ko zfoglálkoztátottáknák á 

helytá llá st. 

Á kiálákult já rvá nyu gyi helyzet miátt áz idei „Ko mlo i Fesz-

tivá l Májá lis” elmárád. Reme lem, hogy áz e let normálizá lo -

dá sá utá n á rendezve nyt egy ke so bbi ido pontbán meg tud-

juk tártáni. 

Minden kedves lakosnak jó egészséget kívánok! 

Ha csak tehetik maradjanak otthon! 

 

Tisztelettel: 

Turó Tamás 
polgármester 

TÁ J É K O Z TATÁ S  

Á munkáero piáci há trá nyok cso kkente se, á helyi foglálkoztátá s bo ví te se, á vide k lákossá gmegtárto  ke pes-

se ge nek no vele se ce ljá bo l indí t gázdásá ge le nkí to  prográmcsomágot á kormá ny, áz erro l szo lo  hátá rozát 

szerint á gázdásá gi mutáto k álápjá n elmárádott telepu le seken, konkre tán áz o nkormá nyzátoknák, válámint 

áz ott mu ko do  mikro-, kis- e s ko ze pvá llálkozá soknák.  

A Kormány 1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozata a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő 
program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről  

A Kormány célja, hogy Magyarország minden magyar biztonságos otthona legyen, mindenkinek 
megadva a jó élet lehetőségét. 

A határozat 2. számú melléklete tartalmazza a „Felzárkózó települések” következő körébe bevonni 
javasolt településeket, melyek között településünk, Kömlő is szerepel. 

Á prográm e rinti to bbek ko zo tt á helyi oktátá si e s ege szse gu gyi ellá tá sok fejleszte se t, á szociá lis szolgá ltá-
tá sokát, á ko zbiztonsá g ero sí te se t, de me g áz u tfelu jí tá sokát e s á megfelelo  sportolá si leheto se gek biztosí tá -
sá t is.  
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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

Tisztelt Kömlőiek! 

E lkezdo do tt á ko zteru letek ferto tlení te se Ko m-

lo n! 

Á tákárí tá sok ce ljá, hogy á telepu le s ko zteru letei 

tisztá k e s biztonsá gosák legyenek. Á forgálmásább 

u tszákászokát sepru s locsolo áuto vál ferto tlení tik. Áz 

o nkormá nyzát á ltál megbí zott ce g multifunkcio s tá-

kárí to ge pe vel á leg-gyákrábbán hászná lt já rdászáká-

szokát, ko zteru leteket – orvosi rendelo k, pátiká, pos-

tá, e lelmiszerboltok, konyhá, iskolá, ege szse ghá z, 

busz vá ro k, o nkormá nyzát, bánk áutomátá ko rnye -

ke t – tákárí tjá k ilyen mo don. Tová bbá  pedig á tele-

pu le s tálá lháto  ko zte ri eszko zo ket, í gy á pádokát, 

korlá tokát, utcái szemeteseket e s ko rnye ku ket mos-

sá k á t. Á mu velet sorá n sze les spektrumu  tisztí to -

szert hászná lnák, ámely kiemelten sze les hátá s-

spektrumu  ántibákteriá lis e s gombáo lo , ántivirá lis 

tisztí to -ferto tlení to szer koncentrá tum.  

Nagyon szépen köszönjük fertőtlenítést végző 

szakemberek munkáját, és Turó Tamás polgár-

mester úrnak, aki megszervezte a fertőtlenítést.   

 

Pengő Roland 

alpolgármester  

 MÁRCIUS 15.  

MEGEMLÉKEZÉS 

T elepu le su nko n á 40/2020. (III. 11.) Kormá ny-

rendelet szigoru  betártá sá mellett 2020. má rci-

us 12-e n 9 o rái kezdettel tártottuk meg áz u nnepi 

megemle keze st. 

Á Himnusz elhángzá sá utá n Turó Tamás polgár-

mester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte á tele-

pu le sen áz o sszetártozá s e s áz egyu ttmu ko de s fon-

tossá gá t.  

”Olyan országot kell teremtenünk, ahol érdemes 

élni, családot alapítani, gyermeket nevelni” –

mondotta. 

Ezt ko veto en Sipos 

Lájosne  Bo zsi ne ni 

verset mondott, májd 

Nefelejcs Ko rus e ne-

kelt má rciusi 15-i, 

forrádálmi dálokát. 

Ezt ko veto en 7.á e s 

7.b osztá ly tánulo i-

nák szí nvonálás elo -

ádá sá ko vetkezett. Áz 

iskolá sok 

szí ndárábbál 

ke szu ltek, 

melynek cí me: 

E n, Peto fi Sá n-

dor. Felke szí -

to  táná ruk 

Ántál-Ölájos 

Rená tá táná rno . 

Á mu sort ko veto en Ö nkormá nyzát fálá n elhelyezett 

emle ktá blá koszoru zá sá to rte nt meg. Áz emle keze s 

koszoru it elhelyezte Pengo  Rolánd álpolgá rmester 

e s Ká llái Má rk ke pviselo , áz iskolá re sze ro l Sipos 

Gá borne  táná r e s ke pviselo , válámint Ká llái Fánni 

tánulo , á Ko mlo  Ne pe Álápí tvá ny ke pviselete ben pe-

dig Besenyei Já nosne , áz álápí tvá ny elno ke. 

Ezúton szeretném meg köszönni Sipos Lajosné, vala-

mint Nefelejcs Kórusnak színvonalas szereplést, a he-

tedikes tanulók kitartó felkészülését valamint Antal-

Olajos Renáta pedagógus áldozatos munkáját. 

Tisztelettel: 

Pengő Roland 

alpolgármester 
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SULI HÍREK  

 

Á  Su to  Ándrá s Á ltálá nos Iskolá Gá rdonyi Ge zá Tágiskolá já bán má rcius eleje n me g 

áz irodálmi szí npád tánulo i Reni táná r ne nivel á 

má rcius 15-i szí ndárábot pro bá ltá k, 35 tánulo  

Horpá csrá ke szu lt drá mápedágo giái tá borbá Si-

posne  Máriká e s Kis Erzsike táná r ne nivel, áztá n 

hirtelen megvá ltozott á vilá g…. 

Á koronáví rus terjede se miátt á 1102/2020 (III. 

14.) Korm. hátá rozát, illetve á 3/2020 (III. 14.) 

EMMI hátá rozát e rtelme ben tantermen kívüli, 

digitális munkarend került bevezetésre.  

Áz iskolávezete s e s á nevelo testu let elo szo r is 

felte rke pezte, mely tánulo k milyen otthoni esz-

ko zzel, online ele rheto se ggel rendelkeznek. 202 

tánulo  digitá lis csátorná kon keresztu l, 31 tánulo  

pedig pápí r álápon kápjá meg minden he ten á 

tánulniválo t. 

Á pedágo gusok nágyon ige nyes, e rdekes feládá-

tokát, prezentá cio kát, ke rdo í veket á llí tánák o sz-

sze, mindenki kipro bá ljá e s álkálmázzá á legkor-

szeru bb eljá rá sokát. Sok esetben nápontá 8-10 

o rá t vesz ige nybe áz online e s á pápí r álápu  tán-

ányágok elke szí te se, felto lte se, elleno rze se, jáví -

tá sá. 

Á tánulo k hozzá á llá sá, vá ltozo . Á to bbse g igyek-

szik elve gezni á kiádott feládátot.  

Á tánulo k 21 %-á, tehá t 49 fo  csák hiá nyosán, 

álig-álig, vágy egyá ltálá n nem ku ld visszá feládá-

tokát. Áz o  re szu kre felszo lí to  levelet ku ldu nk ki 

á tánko telezettse g teljesí te se e rdeke ben, illetve 

jelze st kell ku ldenu nk á Gyermekjo le ti Szolgá lát 

fele .  

Ezu ton szeretne m kifejezni ko szo netemet ázon 

szu lo k e s tánulo k fele , ákik sze pen, rendszere-

sen ve gzik el áz otthonrá kiádott feládátokát. Áz 

osztá lyzátokát áz E-KRE TÁ rendszerben folyá-

mátosán nyomon tudjá k ko vetni. Ámely szu lo -

nek proble má já ván áz elektronikus náplo hoz 

válo  hozzá fe re ssel, áz háláde ktálánul jelezze, 

mert u jrá kiádjuk á hozzá fe re shez szu kse ges jel-

szávákát, illetve pápí r álápon is kinyomtáttuk áz 

e rte kelo  lápokát.  

Bí zunk ábbán, hogy á 2020/21-es táne v závártá-

lánul elkezdo dik, ennek e rdeke ben ke szu lu nk á 

beirátkozá srá. Áz u jsá gbán melle kelju k áz erro l 

szo lo  pláká tot, tá je koztáto t. Ko zben folyámátbán 

ván á jo vo  táne vre á tánko nyvrendele s is. 

  
     Bata Róbertné   

Tagintézmény-vezető 
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BEIRATKOZÁS 2020 
  

Tisztelt Szülők! 
 
A beiratkozás a 2020-2021-es iskolai tanévre egyszerűsített   for-
mában történik.  
 
Az iskola elkészíti a szülők számára a beiratkozás szándékát meg-

erősítő nyilatkozatot.  

A gyermek szülőjének egyelőre csak ezt a dokumentumot kell 
aláírnia a beiratkozás során. Beiratkozás az iskolába:  

2020. április 30. csütörtök 9.00 -12.00 óráig  

2020. május 06. szerda 9.00 -12.00 óráig  

Az iratok bemutatására csak később, tanévkezdéskor kerül majd sor. 
 
Amennyiben kérdésük van, keressenek az alábbi  
telefonszámon: 06 30 783 8602  
 
Bata Róbertné  
tagintézményvezető  
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 ÓVODAI HÍREK 

M á rcius ko zepe o tá á llnák áz o vodá cso-portjái u resen. Szinte hihetetlen, de me gis 
itt ván ko zo ttu nk ez á párá nyi e s lá thátátlán ví -
rus, ámi egy szempillántá s álátt megvá ltoztáttá 
áz e letu nket. Pro bá lunk álkálmázkodni á kiálá-
kult helyzethez e s reme nykedni, mert jelenleg 
csák ez márádt neku nk, hogy hámárosán ve get 
e r mindez e s visszáte r áz e let áz o vodá nk fálái 
ko ze  is. 

Nem te tlenkedu nk áddig sem, elindí tottuk áz 
o vodá fácebook csoportjá t, áhol folyámátosán 
teszu nk fel o tleteket, jáváslátokát áz otthoni fog-
lálkozá sokhoz. Leheto se g ván foglálkoztáto  fel-
ádátlápok ke re se re áz o vodá e pu lete ben min-
den he tfo n 8-10- o rá ko zo tt ázok á tveheto k. 
Bá rkinek ke rde se ke re se ván megtálá l minket áz 
o vodá bán. Elke szu ltek á fe nyke pek, ákik szeret-
ne k ázok me g megtudjá k vá sá rolni, keresse k 
Burái Denisszá o vodátitká rt ez u gyben. 

Ke rem á kedves szu lo ket, hogy á gyerekek o vo-
dái felszerele se e rt, áki me g nem jo tt be áz min-
denke pp jo jjo n e rte.  

Jelenleg nem tudjuk, hogy mikor kezdo dhet el 
u jrá á nevele s áz o vodá bán, sájnos í gy bizonytá-
lán á hágyomá nyos o vodái bállágá s is. Ámint 
bá rmilyen informá cio t kápunk ázonnál e rtesí t-
ju k á szu lo ket. 

Rendhágyo  e s rendkí vu li mo don áz o vodá be-
irátkozá s elmárádt, áz Öktátá si Hivátál minden 
áz o vodá ko rzete be tártozo  gyermeket áutomá-
tikusán felvesz áz o vodá bá. Á pápí rok e s doku-

mentumok bemutátá sá májd csák szeptember 
ho nápbán fog megto rte nni. Á felve telben e rde-
kelt szu lo k á felve teli hátá rozátot megkáptá k. 
Ebben áz e vben nágyon sok kisgyermek, szá m 
szerint 41 fo  bállág el iskolá bá í gy leheto se g 
ádo dott á kisebb 2,5 e ves gyermekeke o vodái 
felve tele re is. Ázokát á szu lo ket kerestu k meg 
ákiknek á gyermeke 2021. má rcius 31-ig á hár-
mádik e lete ve t beto lti nekik ván leheto se gu k á 
szábád fe ro helyek fu ggve nye ben o vodá bá í rátni 
gyermeku ket. Áz ige nyfelme re sre jo  pá r szu lo i 
nyilátkozát e rkezett má r visszá. Tudni kell erro l 
á mini csoportro l, hogy á Kossuth 21. szá m álátti 
o vodá bán fog indulni. Nem elo felte tele á szobá-
tisztásá g hiszen me g o k „ mini” csoportosák. Á 
szu lo  feládátá lesz á pelus e s á szu kse ges eszko -
zo k (popsito rlo , vá lto ruhá) biztosí tá sá. Nágyon 
vá rjuk á kicsiket, hiszen á gyermek fejlo de se e r-
deke ben nágyon elo nyo s, há mine l hámárább 
ko zo sse gbe e s inte zme nyi nevele sbe keru lnek.  

Tehá t áki me g nem do nto tt most me g leheto se -
ge ván erre, á szu lo i szá nde knyilátkozátokát le-
ádhátjá k áz o vodá bán. 

Kérek mindenkit, hogy vigyázzanak magukra 
és gyermekeikre!  

Mindenkit várunk vissza és üzenjük minden 
gyerkőcünknek, hogy nagyon hiányoznak ne-
künk. 

 
Majoros Zita 
óvodavezető 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Egy vidám délután a klubban 

 

Á  jeles nápok megu nneple se mindig álkálmát ád  
á Nyugdí jás klubnák egy vidá m  prográmhoz.  

Februá r 26-.á n á fársángi o sszejo vetelt tártottuk 
meg.  

Á fársángi de lutá n á szoká sos klubnápi formá bán 
vette kezdete t, megbesze ltu k áz áktuá lis tudniválo -
kát, o sszeá llí tottuk á soron ko vetkezo  hevesi Ko rus-
tálá lkozo    mu sorá t (ámi sájnos á já rvá ny miátt elmá-
rádt). 

Ezutá n ko vetkezett á fársángi mulátsá g. Á vá llálkozo  
kedvu  klubtágok má r eleve  jelmezbe o lto zve e rkez-
tek.  Á hángulátot megálápozo  mu sor császtuská k 
elo ádá sá vál kezdo do tt, ezek ko zu l egy (á Lákodálom 
ván á mi utcá nkbán dállámá rá):  

Fársáng ván á  nefelejcsesek klubjá bán, 
áze rt hállik no tá zá s á kultu rhá zbán. 
Hádd tudjá k meg ákik erre já rnák, 
á klubosoknák  á  kedve sosem fá rád. 
 
Áz e letben tudjuk, hogy ván bájunk, 
de etto l me g szí vesen mulátunk. 
Mert neku nk má r csák u gy sze p áz e let, 
há vidá msá gbán  telnek el áz e vek. 

 
Májd pedig Juliská (Bártálos) e s Máriská (Csá ti Teri-
ke) humoros, besze lgeto s elo ádá sá n deru ltu nk. Ter-
me szetesen nem márádhátták el áz í nycsiklándo  fá n-
kok sem, ide n Ká dá r Jo zsefne  Márgit ne ni szálágos 
fá nkjá e s Szábo  Ándrá sne  Máriká hero ce je árátott 
nágy sikert.  
Mindeko zben volt sok nevete s, vidá m no tá zá s, ánek-
dotá zá s.  
Nágyon jo l sikeru lt ez á de lutá nunk. Igázi jo  hángulát 
kerekedett, kicsit feledtette ázt, hogy elmu ltunk má r 
hu sze vesek. 
 

Sájnos, egyelo re 
ez volt áz utolso  
klubnápunk. 
Ákkor me g nem 
is sejtettu k 
(vágy el se hit-
tu k), hogy ben-
nu nket is ele r-
het á vilá gjá r-
vá ny.  
Ázo tá bebizonyosodott, hogy nágyon komolyán kell 
venni e s betártáni á korlá tozá sokát. 
Varrni tudó tagjaink azonnal jelentkeztek a Polgár-
mester úr felhívására és két héten keresztül többszáz 
maszkot varrtak meg, mintegy 80 méter anyagot fel-
dolgozva. Megérdemlik, hogy név szerint megemlítsük 
őket: Kádár Józsefné, Sipos Lajosné, Sztankovics Ru-
dolfné, Kis Jánosné, Szászi Károlyné. Csatlakozott hoz-
zájuk Szűcs Lászlóné és Tóth Józsefné.  
Nágy-nágy táps e s ko szo net nekik! 
Nyugdí jástá rsáink! Ke ru nk mindenkit, hogy vigyá z-
zon mágá rá, figyeljenek odá egymá srá e s tártsá k be á 
szábá lyokát! Csák í gy reme nykedhetu nk, hogy á já r-
vá ny elkeru l bennu nket! 
Ehhez kívánunk kitartást, erőt és legfőképpen 
egészséget! 
 
 

    Besenyei Jánosné 
           klubvezető 

A mi klubunk 
 
A falu közepén van egy klub, 
nyugdíjas a neve, 
Odajár az arra lakó nyugdíjasok fele. 
 
Szeretnek együtt lenni, 
mókázni, vigadni, 
ha néha fáj is a láb, szeretnek táncolni. 
 
Betanulnak rendezvényre sok táncot,  
verset, éneket, ha izgalom is lesz a színpadon, 
legyűrik ők, s mondják a verset lelkesen. 
 
A klubban megbeszélik a napi dolgot, 
megkérdezik egymást: Hogy vagytok? 
Jó, hogy újra itt vagyunk, örülünk egymásnak nagyon. 
 
Örülünk a Margitkáknak, Marikáknak, Juliskának, 
Terikének, Pannikának, 
Jolikának és Áronnak nagyon. 
 
Olyan jó együtt lenni, egymást tisztelni, 
Kívánom, hogy ez a szívből soha ne múljon el! 
 
Mert az élet olyan rövid, a sír meg örök, 
Egymásra ezért ne haragudjunk,  
Mert nem biztos, hogy holnap is találkozunk! 
 

Sípos Lajosné 
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

 

 

 

Élet a könyvtárban! 

 

E lso ke nt Bálog Ániko  munkátá rsámnák szeretne m megko szo nni á ko nyvtá r szí nvonálás munká já bán ádott segí tse -

ge t, ugyánis á februá rbán lejá rt munkáviszonyá t nem sikeru lt meghosszábbí táni. Ezt ko veto en Sitti Sá ndorne  

Márgitká vál vá rtuk á ko nyvtá rbá lá togáto kát.  

Á ko nyvtá rbán to rte nt vá ltozá sok utá n, sájnos áz ege sz e letu nket álápjáibán megrengeto  e s vilá grászo lo  vá ltozá s ko -

vetkezett be. 

Mágyárorszá g Kormá nyá á ltál kihirdetett já rvá nyu gyi ve szhelyzetre tekintet-

tel, ázt fokozottán komolyán ve ve, áz itt e lo k ege szse ge nek e s e lete nek ve del-

me e rdeke ben, Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzátá ázt á do nte st hoztá, hogy á te-

lepu le si ko nyvtá r áz iskolábezá rá ssál egyetemlegesen 2020. március 16-tól 

határozatlan időre bezárásra került, í gy á DJP szolgá ltátá s e s á ko nyvko l-

cso nze s is á tová bbi inte zkede sig szu netel. Á zá rvátártá s ideje n lejá ro  kiko l-

cso nzo tt ko nyveket ke rem o rizze k meg, vigyá zzánák rá  e s se szeme lyesen, se 

postái u ton ne juttássá k visszá, hiszen á ko lcso nze si hátá rido t áutomátikusán meghosszábbí tjuk, ke sedelmi dí j felszá -

mí tá sá ne lku l.  

Felhí vom á figyelmet, hogy á gyerekekne l elo fordult, hogy egymá snák ádjá k á t á ko nyveket olvásá srá. Ez esetben, áki á 

ko nyvtá rbo l ko lcso no zte ki á ko nyvet, átto l fogjuk visszává rni, áz o  felelo sse ge visszájuttátni is! 

Ámit most mello zni kell á ko zo sse gi tá volsá gtártá st, á nem egy csálá dbán e lo  

embereken kí vu li tálá lkozá sokát, bárá ti o sszejo veteleket, ko zo s kirá ndulá so-

kát. 

Ebben á kisse  „bezá rko zott” ido szákbán á digitá lis vilá ghá lo  fontossá gá me g 

jobbán felero so do tt, mint pl. á gyerekek tá voktátá sbán tánulnák e s sok eset-

ben á dolgozo k is tá vmunká bán ve gzik nápi feládátáikát. Ezá ltál me g fonto-

sább szerepe ván á szu lo nek, hogy gyermekeinket felke szí tsu k á biztonsá gos, 

e rte kteremto  internethászná látrá. Tudjá k ugyán, hogyán kell online já te kok-

kál já tszáni, nápráke szek á kedvenc celebjeikbo l, megtálá ljá k á legfrissebb 

zene ket, csetelnek á bárá táikkál, vágy e pp megkeresik á vá lászokát á neten 

ázokrá á ke rde sekre, melyeket senkinek nem mernek feltenni. Mindámellett 

keve sbe  ko ru ltekinto ek áz online vilá g vesze lyeivel kápcsolátbán, ázáz nem 

fordí tánák ele g figyelmet áz ádátáik, mágá ne letu k ve delme re, netes á tvere -

sekre. Digitá lis lá bnyomokát hágyvá mágukro l ezzel á vilá ghá lo n. 

Most me g á szoká sosná l is fontosább, hogy odáfigyelju nk rá , mivel to ltik áz ideju ket á gyerekek. Kiemelten fontos á 

felno ttek jo  pe ldámutátá sá á gyerekeinknek. Á gyermek e letkorá nák megfelelo  informá cio t ádjunk á jelenlegi helyzet-

ro l, mi e s mie rt to rte nik í gy ezekben á hetekben ná lunk e s á vilá gon. 

 

Tálá n á legfontosább, hiszen á gyerekek nem fo lte tlen ázt tánuljá k meg ámit mondánák nekik, hánem ámit lá tnák e s 

tápásztálnák. Mutássunk jo  pe ldá t á gyermekeinknek minden náp!  

Ápro , mindennápi dolgok melyekre mostáná bán jobbán odá kell figyelni, mint pe ldá ul: mikor e s 

hogyán kell helyesen kezet mosni. 

Á tu sszente s semmike ppen ne to rte njen á levego be. 

Á  kezu nket leheto leg ne hászná ljuk, mivel ákkor á kezu nk ferto zo tt lehet, í gy pedig á tádhátjuk á 

ví rust (vágy bá rmilyen ko rokozo nkát) má soknák. Há me gis á kezu nkbe tu sszentu nk, ákkor kezet 

kell mosnunk, legálá bb 20 má sodpercen keresztu l. Á youtube.com linken ele rheto  á Semmelweis 

oktatóvideója a helyes és alapos kézmosásról: 

Á legjobb megoldá s, há á ko nyo ku nk hájlátá bá tu sszentu nk, í gy á legkevesebb áz ese lye á ferto ze snek Helyes me g á 

pápí rzsebkendo be tu sszente s, há e ppen ke zu gyben ván, melyet ázonnál kidobunk á szemeteskuká bá.  
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 Á zá rtsá g ideje n is fontos á stábil, kiszá mí tháto  nápi- rend betártá sá. Á 

csálá d megtervezheti ko zo sen á heti menu t, hozzá  áz egy he tre szo lo  

bevá sá rlo  listá t – í gy nem kell nápontá kitenni mágun- kát á ferto ze s 

vesze lye nek. Megtervezhetju k elo re, ki, mikor, mit csi- ná l, ki, miben tud 

segí teni á má siknák. Á csálá dunk válámennyi tágjá nák legyenek ko telezo  

teve kenyse gei, egy jo l behátá rol- háto  ko telezettse -

ge, e s pro bá ljon kiálákí táni egy bevá lt nápi rutint, ámelyet mindennáp 

ko vethet. Ez á helyzet kitu no  álkálmát biztosí t árrá, hogy kicsit egyu tt 

lehessen á csálá d, e s kizo kkenjen á he tko znápok mo kuskereke bo l. 

Szákí tsunk ido t á gyermekeinkkel válo  nágy ko zo s besze lgete sekre, 

ne zegessu nk jo  e lme nyeket felide zo  fe nyke peket ko zo sen, lehet csálá -

di tá rsásjá te kozni, mese t olvásni, hángosko nyv leto lte ssel mese t hállgátni.  

 
 
Legyen áz elso  ilyen ko zo sen meghállgátott hángjá te k á Rumini! 

Nágyon sokán ismerik á Berg Judit Ruminijá t, áz á rvá, kálándvá gyo  ko lyko t; Pelevá rt, á tá voli 

sziget fo vá rosá t; á Sze lkirá lyno  nevu  hájo t vágy Ege rorszá g legkivá lo bb mátro záit e s á to bbi 

szereplo t. 

Áz MTVÁ Árchí vumá n meghállgáthátjuk to bbek ko zo tt á (vágy áki me g nem ismeri, áz most 

megismerheti) á Rumini sorozát 10 re sze nek - egyenke nt 20-25 perces - rá dio vá ltozátá t 

( https://árchivum.mtvá.hu/rádio ). 

Ko zben á gyerekek rájzolhátnák, gyurmá zhátnák, álkothátnák, so t á vá llálkozo  kedvu  ányuká k, 

nágymámá k pedig - há ideju k engedi - áká r el is kezdhetik á Rumini horgolá sá t. 

 

Februá r 21-e n á ko nyvtá rbán áz ege szse ges tá plá lkozá s, ege szse ges e letmo d-

ro l hállgátták elo ádá st e s bemutáto t á gyerekek. Ezzel á te má vál kápcsolát-

bán á (há zipátiká.com) oldálá n olváshátnák, mivel sokán, sokfe leke ppen e r-

telmezik áz ege szse ges e letmo dot. 

Vá ltozátosán e tkezzu nk, mine l to bbfe le e lelmiszerbo l, mine l to bbfe le e telke -

szí te si mo dok felhászná lá sá vál á llí tsuk o ssze e trendu nket. Nincsenek tiltott 

táplálékok, csák keru lendo  mennyise gek! Ne rágászkodjunk csák á megszo-

kott í zekhez. I zleljünk meg más ételeket is, kipro bá lá s utá n mondjunk csák 

ve leme nyt, ne legyenek elo í te leteink. Á sokszí nu , nem gyákrán isme tlo do  

e telsorokát tártálmázo  e trend o nmágá bán komoly biztosí te kot jelent árrá, 

hogy minden szu kse ges tá pányágot megkáp á szervezetu nk. Keru lju k á tu lzsí ros, cukros e teleket. Á fo ze shez, su te s-

hez, inká bb re szesí tsu k elo nyben a gőzölést, párolást, a fóliában, fedett 

ede nyben ke szí te st á zsiráde kbán su te ssel szemben. Ku lo no sen fontos ez á 

keveset mozgo k, áz u lo foglálkozá su ák szá má rá. Köretként használjuk a 

párolt zöldségféléket, gabonákat melyek vitaminokkal, ásványi anya-

gokkal telítettek (pl. köles, hajdina, zab stb.) 

Nápontá 4-5 e tkeze s jávásolt e s egyik se legyen tu lsá gosán bo se ges, de ke-

ve s sem. Egyu nk nyugodtán, ke nyelmes ko ru lme nyek ko zo tt, nem kápkod-

vá. Legyen meg á nápi megszokott e tkeze si menetrendu nk, leheto leg ázo-

nos ido pontbán. Á szomju sá g ellen legjobb áz ivo ví z. Áz álkohol ká ros, á 

szeszes itálok energiáfelesleget jelentenek tá plá lkozá si szempontbo l, eze rt 

is keru lni kell ezeket. Gyermekekne l á legkisebb mennyise gben is tilosák 

Egészséges szép tavaszt kívánok Kömlő Népének! 

"Vigyázzunk szüleinkre, vigyázzunk nagyszüleinkre, vigyázzunk egymásra" 

Bedécs Mária  

 könyvtáros 

https://archivum.mtva.hu/radio
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A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 

Tisztelt Olvasóink! 

 

Ú  gy tu nik, hogy á 2020-ás e v á ne-
he zse gek e ve lesz! Do co go sen in-

dult! Á mákács, visszá-visszáte ro  meg-
betegede sek há trá ltáttá k gyerko cein-
ket á Gyerekhá z lá togátá sá bán. Ennek 
ellene re februá rbán nágy lendu lettel 
e s lelkesede ssel lá ttunk neki á Fársán-
gi mászkábá l szerveze se hez. Le tszá m-
bán ugyán kicsi, de ánná l lelkesebb 
csápát gyu lt o ssze, áhol á 
jelmezt o lto  picinyek ko zu l - 
nágy o ro mu nkre – ne há nyu-
kát elkí se rte k á bu szke 
ápá k, nágyszu lo k, testve rek. 
Igázi csálá di tálá lkozo  jo tt 
le tre, áhol áz utá nozhátátlán 
í zu  fársángi fá nkot á Nefe-
lejcs Nyugdí jás Klub lelkes 
csápátá biztosí tottá á ven-
de gseregnek, ámit ez u ton is 
ko szo nu nk. 

Á hávontá megrendeze sre 
keru lo  szu lete snápi zsu rrá 
ne gy olyán kisgyermek lá to-
gátott el hozzá nk e desányjá -
vál, ákik ez idá ig me g nem 
já rták á Gyerekhá zbán, ko -
zu lu k ketto  áz u nnepeltek 
ko ze  tártozott. Áz ilyen ál-
kálmákát is szeretne nk 
megrágádni árrá, hogy be-
mutássuk, vonzo vá  tegyu k 
Há zunkát, szolgá ltátá sáinkát á ce lcso-
port szá má rá. Bá r ezek á kisgyerme-
kek me g nem e rtik áz u nneple s le nye-
ge t, de áz u nnepi ko rnyezet, á ku lso -
se gek, á hátálmás tortá, á tu zijá te k, á 
má r szinte szu lete snápi „indulo vá ” 
vá lt ko szo nto  dál e s hogy mindezt áz 
e lme nyt á tá rsákkál egyu tt e lheti meg, 
e rzelmileg nágy hátá st gyákorol rá juk 
e s ero sí ti á ko zo sse ghez válo  tártozá s 
e rze se t. Áz u nneple s nágyon jo  hángu-
látbán zájlott, á 6 ho náposto l á 3 e ve-
sig mindenki jo l mulátott. 

Befejeződött a játszó udvar eszköze-
inek kihelyezése, felszerelése és 
hogy ez akadály nélkül, rövid időn 
belül megvalósult, Turó Tamás pol-
gármester úrnak köszönjük! 

Nehe z árrá gondolni, hogy ezek á já te -
kok most nem to lthetik be funkcio ju-
kát. Ú res áz udvár, u res á Há z, meg-
szu nt á zsongá s, nem hállátszik csi-

csergo  gyerekháng, nincs e let, ámi 
megto ltene  á Há zát. 2020. má rcius 16.
-to l á CÖVID 19 ví rus okoztá ve szhely-
zet miátt á fenntárto  Ö nkormá nyzát 
elrendelte á Gyerekhá z zá rvá tártá sá t. 
Ezzel á hátá rozáttál egyik legfonto-
sább feládátunk megválo sí tá sá vá lt 
lehetetlenne , á gyerekekkel e s szu leik-
kel válo  nápi szeme lyes tálá lkozá s, 
kápcsoláttártá s. 

Á csálá dokkál á nápi kápcsolát meg

(fenn)tárá sá t mindenke pp szerettu k 
volná mego rizni u gy, hogy á „Márádj 
otthon” elve nek is meg tudjunk felel-
ni, ánná l is inká bb, mivel ke t munká-
tá rs is á vesze lyeztetett korosztá lyhoz 
tártozik. Árrá á do nte sre jutottunk, 
hogy á –má r korá bbán le trehozott-
Fácebook Messenger zá rt csoportbán 
oldjuk meg ezt á lehetetlennek tu no  
vá llálkozá st. 

Ázo tá ezen á felu leten nápi szinten 
online keressu k fel ázokát á csálá do-
kát, ákik csátlákozták á csoporthoz. 
Nápontá jáváslátot teszu nk á gyerme-
kekkel válo  egyu ttle t tártálmás elto l-
te se re. Teve kenyse geket (mese, kreá-
tí vkodá s, mozgá s, e nek, stb) ájá nlunk 
á gyermekeknek, terme szetesen á 
szu lo  ko zremu ko de se vel. Video kát 
ke szí tu nk á terme szetro l, ánnák vá lto-
zá sá ro l, áz e lo vilá gro l ezekkel is gáz-
dágí tvá á ko rnyezetu kkel kápcsolátos 

ismereteiket. 

Önline fo zo klubot „mu ko dtetu nk”. 
„Fo zo cske okosán „cí mmel, áhol egy-
szeru , olcso , ko nnyen e s gyorsán elke -
szí theto  e tel-o tleteket ádunk, á mun-
káfolyámátot video vál, fá zisfoto kkál 
szemle ltetve. 

Á szu lo knek tá je koztátá st, felvilá gosí -
tá st ádunk á ví russál kápcsolátos te-
endo kro l, o tleteket áz otthon to lto tt 
nápok rendszeresse ge nek kiálákí tá sá -

hoz, gyereknevele ssel káp-
csolátos ismereteket osz-
tunk meg velu k. 

Terme szetes, hogy á káp-
csoláttártá s ezen mo djá 
nem áz, ámire vá llálkoz-
tunk! Nágyon hiá nyoznák  
á gyerekek e s á szu lo k! 
Nágy o ro m, ámikor á Gye-
rekhá z csoportbán á csá-
lá d re sze ro l is kápunk 
visszájelze st árro l, hogy 
e ppen milyen teve kenyse -
get folytát otthon á gyer-
ko c, hogy ányá vál egyu tt 
su teme nyt ke szí t, vágy  
e ppen megválo sí tjá ázt á 
feládátot, ámit mi kí ná l-
tunk fel á csoportbán. 

Szeretne nk reme lni, hogy 
ez áz á llápot nem tárt ná-
gyon soká ig, hogy mielo bb 
szeme lyesen tálá lkozhá-

tunk, mego lelhetju k picinyeinket, 
hogy nem kell sokát vá rni, árrá hogy 
áz e let u jrá visszáko lto zzo n á Há zbá!   

Kívánunk mindenkinek nagyon jó 
egészséget! 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

Ve gezetu l Bári Zsoltiká e s e desányjá 
ke szí tette szí vecske vel mondunk ko -
szo netet mindázoknák, ákik ebben á 
nehe z helyzetben e rtu nk is dolgoz-
nák! 

 

 

 

 

 
Vitkóczi Róza 

Gyerekház vezető 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

 

Február 

Á  ho nápbán tártott foglálkozá sok te má já á fársáng 

volt, ennek kápcsá n to bb ke zmu ves prográmot is 

szerveztu nk á gyerekeknek. Á tánodá s diá kok mo ká s fár-

sángi á lárcokát e s rájzokát ke szí thettek. Á fársángi u nnepi 

ido szák zá rá sáke nt szerveztu nk egy mulátsá got á Csillág-

pontbá februá r 27-e n, ámin e tel, itál, fársángi fá nk e s szí -

nes prográmokkál kedveskedtu nk á diá koknák. Februá r 

26-á n megtártottuk á jo vo mu hely foglálkozá sunk u jább 

elo ádá sá t. Vende g elo ádo nk ezu ttál Bálogh Noe  volt, áki 

besze lt sájá t e lete ro l, szákmái kárrierje ro l, X-fáktoros sze-

reple se ro l. Á re sztvevo k ke rdezhettek áz elo ádo  sikereiro l, 

kudárcáiro l, mágá ne lete ro l e s zenei pá lyáfutá sá ro l. Á diá -

kok ko zo tt to bben is e rdeklo dnek á zene irá nt, eze rt á fog-

lálkozá son leheto se gu k volt á „bá trább” tánulo knák, hogy 

egyu tt zene ljenek e s e nekeljenek Noe vál. Áz elo ádo  fel-

ájá nlottá á re sztvevo knek, hogy nágyon szí vesen men-

torá ljá ázokát á fiátálokát, ákik ke sztete st e rzenek máguk-

bán, hogy zenei pá lyá n ke pzelje k el áz e letu ket. Á ho náp 

nágyobb eseme nyei ko ze  tártozik, hogy elindí tottuk á 

konyhái kisegí to  má sodik ÖKJ-s ke pze su nket á telepu le sen 

14 fo vel.  

Március 

Á tánodá s foglálkozá sok temátiká já á hu sve t u nnepre 

e pu lt, á ku lo nbo zo  foglálkozá sok ennek mente n zájlották. 

Á konyhái kisegí to  ke pze su nk gyákorláti re sze elkezdo do tt 

áz u jonnán felu jí tott e s kiálákí tott ko mlo i konyhá n. Sájnos 

á ví rushelyzet miátt á Csillágpont szolgá ltáto  ko zpontun-

kát má rcius ko zepe to l ideiglenesen be kellett zá rni, á 

konyhái kisegí to  ke pze st fel kellett fu ggeszteni á hátá lyos 

rendelet e s á krí zis helyzet ve ge ig. Á szolgá ltátá sin-

kát digitá lis e s online u ton folytáttuk, á ce lcsoport 

tágjáivál telefonon, e-máilen e s egye b ko zo sse gi 

oldálon tártjuk á kápcsolátot. Á Fácebook oldálun-

kon folyámátosán tá je koztátjuk á ko veto inket áz 

áktuá lis kormá nyrendeletekro l e s á koronáví russál 

kápcsolátos informá cio kro l. Ezen kí vu l le tre hoz-

tunk egy ko mlo i segí to k zá rt csoportot, áhol á krí zis-

helyzetben levo  szeme lyek ce lzottán e s privá t mo -

don ke rhetnek e s káphátnák segí tse get. Á szociá lis 

munká s kolle gá ink mindenki szá má rá ele rheto k, á 

ko zo sse gi oldálon megtálá lháto  minden kolle gá e-

máil cí me e s egye b ele rheto se ge is. Á diá koknák 

online tá mogátá st, korrepetá lá st vá llálunk, ezen 

kí vu l igyekszu nk mine l frissebb ádátokkál szolgá lni á lá-

kossá g szá má rá. Áz o nkormá nyzáttál ko zo sen ázon dolgo-

zunk, hogy á helyi 

lákosok ne szen-

vedjenek semmi-

ben hiá nyt, ennek 

e rdeke ben vá l-

sá gcsomágokát 

á llí tottunk o ssze 

e s ádomá nyoz-

tunk á ce lcso-

portnák. Igyek-

szu nk mine l háte konyábbán ve gezni á munká nkát á fenn-

á llo  vá lsá g-helyzet ellene re is.   

Á prilis ho nápbán folytáttuk áz online segí te st, ku lo nbo zo  

temátikus prográmokát hoztunk le tre á ko zo sse gi oldálun-

kon. Á prilis 8-á n á Nemzetko zi Románáp kápcsá n egy 

kví zt á llí tottunk o ssze, illetve egy hásonlo  o tlettel pro bá l-

tunk kedveskedni á hu sve t kápcsá n is, ámelyeket á ko zo s-

se gi oldálunkon osztottunk meg. Á koroná-ví russál káp-

csolátos tá je koztátá sunk folyámátos, nápro l náprá ko vet-

ju k áz eseme nyeket, is informá ljuk á ce lcsoport tágjáit. Á 

pá lyá zát fejleszte si e s infrástrukturá lis re sze t tekintve u jrá 

elindulták áz e pí tkeze sek á ho nápbán. Bí zunk benne, hogy 

mine l elo bb elmu lik á ve szhelyzet e s mine l elo bb visszá-

rendezo dik á korá bbi á llápot. 

Az elmúlt időszakban történt eseményekről bővebben képekkel 
illusztrálva a Facebook oldalunkon találhattok: 

https://www.fácebook.com/Csillágpont 

 

Vidák Gábor 

szakmai vezető 

https://www.facebook.com/Kömlői-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
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 A digitális oktatás – koronavírus 

N eku nk, gyerekeknek most me g nehezebb, hiszen 

áz o rái ányágot is itthon, neku nk egyedu l kell be-

gyákorolnunk táná r ne lku l, e mellett á há zit is. Most 

me g keme nyebben kell dolgoznunk, hogy megtártsuk 

áz á tlágunkát, illetve há jáví táni szeretne nk.    

Há jobbán belegondolunk á ví rus kisse  ijeszto  lehet, 

pedig nem á mi korosztá lyunkrá á legvesze lyesebb. 

 Há rendszeresen mosunk kezet e s elkeru lju k á to me-

ges helyeket, sokkál to bbet hozzá tudná nk já rulni á ví rus megá llí tá sá hoz. Neku nk is jobbán odá kell fi-

gyelnu nk ido sebb szeretteinkre, hiszen á ví rus o ket fenyegeti jobbán. Á digitá lis oktátá snák vánnák elo -

nyei is mint pe ldá ul áz, hogy sokkál ko nnyebben lehet jo  jegyeket szerezni, e s sokkál ke nyelmesebb ko -

ru lme nyek ko zo tt tudunk tánulni. Sájnos vánnák olyán emberek is, ákiknek nincs leheto se gu k beszerez-

ni ilyen digitá lis eszko zo ket, mint pe ldá ul egy okos telefon, láptop vágy egy táblett.  Tálá n ázoknák á 

gyerekeknek á legrosszább, ákik most kezdte k áz elso  osztá lyt, most tánulná nák meg í rni, olvásni. Ván-

nák olyán csálá dok, áhol á szu lo k soká ig dolgoznák í gy nem tudnák segí teni gyermekeiknek.   

Kállai Fanni 

7. b osztályos tanuló MÁRÁDJ ÖTTHÖN! 

Forrás: Pinterest 
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Kissné Vízkeleti Anna védőnő ajánlásával 
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Anyakönyvi hírek 

 

 

 

2020 február -március hónapban 

 születtek 

 

Góg Szimonetta   an: Fodor Beatrix 

Lévai Kevin Róbert  an: Illés Julianna 

Lólé Laura Valentina  an: Lólé Anna Irén 

Lakatos Kornél    an: Lakatos Katalin 

Rabi Larissza Anikó   an: Rostás Heléna 

Balogh István   an: Berki Diana Antónia 

Suha Noel Tamás  an: Suha Éva 

 

 

2020 február-március-április hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Kobolák József 1951-2020 

Csonka Pál 1948-2020 

Turó József 1953-2020 

Török Istvánné 1930-2020 

Nagy Margit 1928-2020 

Bollók András 1932-2020 

Illés Pálné 1945-2020 

Antal Zsigmond 1952-2020 

Molnár Ferencné 1938-2020 

Kiss Istvánné 1931-2020 

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 

 Forrás: facebook.com/bhabaricskittybooks 
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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  

2020. 

 

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  

Örvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

