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Kedves Kömlői lakosok! 

 

B á r me g csák e pp, hogy elmu lt 

áz e v má sodik ho nápjá, má ris 

jo  hí rekkel szolgá lhátok Ó no knek. 

A távász ko zeledte vel, reme lju k áz 

ido já rá s is most má r egyre inká bb 

olyán kedvezo  lesz, mint ámilyen 

felte telek teremto dtek meg szá -

munkrá áz elmu lt ido szákbán. 

Ko mlo  ko zse g Ó nkormá nyzátá feb-

ruá r 26-á n elfogádtá á 2020-ás e v 

ko ltse gvete se t, melyet á pontos 

me rlegelv szerint egyenlo  beve teli 

e s kiádá si oldállál á llápí tott meg, 

me gis u gy, hogy áz idei e vben to bb 

jusson Ó no knek, á telepu le su nk-

nek. Í ge retemhez hí ven á korá bbi 

tá mogátá sokát megtártottám, tehá t 

nem szu ntettu nk meg egyet sem, 

ezzel szemben to bb teru leten is 

vá ltoztáttunk. Ez á nyugdí jások ká-

rá csonyi tá mogátá sá, mely ebben 

áz e vben 10.000-Ft-ro l 15.000 Ft-

rá emelkedett. A kommuná lis hul-

láde kszá llí tá s dí já t Ó nkormá nyzá-

tunk eddig á tvá lláltá á 62 e v feletti-

ekto l. Ezt á korhátá rt 2020-to l le-

vittu k 55 e vre. Tehá t á 2020-ás e v-

ben Ko mlo  Ko zse g Ó nkormá nyzátá 

á kommuná lis hulláde k elszá llí tá -

sá nák dí já t minden 55. e lete ve t be-

to lto tt szeme lyto l á tvá lláljá. Emel-

tu k á temete si tá mogátá s o sszege t 

is, mely ebben 

áz e vben 50 

ezerro l 

100.000 Ft-rá 

no tt, válámint 

bevezettu k á 

fiátálok elso  

láká shoz jutá -

sá nák tá mogá-

tá sá t is, me-

lyet ádá sve teli 

szerzo de ssel á 

ve telá r fu ggve nye ben áká r máxi-

mum 150.000 Ft tá mogátá s is ige -

nyelheto . Vá ltozátlánul hágytuk áz 

eddigi ádo nemeket. Dí jáikát ez e v-

ben nem emelju k. 

Nágy o ro mo mre szolgá l bejelente-

ni, hogy februá r 24-e n, hosszu  vá -

rákozá s, e s á felu jí tá s utá n u jrá 

megnyitottá kápuit á Nápko zi 

Konyhá nk, mely euro pái szí nvoná-

lon, mind álápteru lete ben, mind áz 

ádágszá mok me rte ke ben is bo vu lt. 

Bí zunk ábbán, hogy áz elmu lt ná-

pokbán mind áz ádágok, mind áz í z 

vilá g tekintete ben Ó no k is tápász-

táltá k á pozití v vá ltozá st. Ítt rágád-

ná m meg áz álkálmát árrá, hogy 

minden kedves Ko mlo i lákost ná-

gyon sok szeretettel vá runk májd á 

hivátálos megnyito rá, melynek ido -

pontjá t á ke so bbiekben fogom is-

mertetni Ó no kkel. 
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To bb pá lyá zátunk ván jelenleg is folyámátbán, me-

lyek kiviteleze si munká látái á tárto sább jo  ido  be-

ko szo nte vel fognák elkezdo dni, ugyán ákkor dec-

ember 31-ig sikeru lt áz EFÓP pá lyá zát kerete ben 

e pu lt 6db szociá lis be rláká st fele pí teni e s á tádni, 

melyekre pá lyá záti pontrendszer álápjá n tudnák 

májd á csálá dok pá lyá zni, melynek eredme nyhirde-

te se áz áugusztus 20-i u nnepse g keretein belu l fog 

megto rte nni. 

Sájnos áz idei e v nem indult jo l á ko zfoglálkoztátá st 

tekintve. Sájnos jelenleg áz eddigi le tszá m, mint egy 

35%-á t engede lyezte k. Sájnos ez orszá gos szinten, 

ko zpontilág szábá lyozott teru let, í gy felu lí rni nem 

tudjuk, de keressu k á leheto se geket, - áká r ke pze s, 

áká r be rtá mogátá s, vágy egye b pá lyá zát keretein 

belu l-, hogy á ko zfoglálkoztátá sbo l kiesett emberek 

szá má rá is tudjunk á tová bbiákbán is munká t biz-

tosí táni. 

E ppen erre kí ná l nágyon jo  leheto se get á Modern 

Fálvák prográm, melyet Heves-megye ben egyedu l 

Ko mlo  keru lt be. A belu gyminiszte rium illete kesei-

vel tá rgyálvá olyán, minimum 2db gyá rto  u zemet 

pro bá lunk le trehozni á telepu le sen, áhol nem csák 

á ko zfoglálkoztátá sbá bevont emberek, hánem áz 

ábbo l kiesettek is egy hosszu  tá vu , biztos mege lhe-

te st nyu jto  munkáhelyet biztosí tson szá mukrá, e s 

ez á ltál csálá djuk szá má rá is. 

Szeretne m felhí vni figyelmu ket, hogy ide n má jus 9-

e n keru l sor á má r hágyomá nyosnák mondháto  

Ko mlo i Fesztivá l-Májá lis megrendeze se re, áhol 

szá mtálán, jobbná l jobb prográmmál vá rjuk Ó no ket 

e s csálá dtágjáikát. A fesztivá l hete ben to bb olyán 

prográm is megrendeze sre keru l májd telepu le su n-

ko n, áhol mind ke t testve rtelepu le su nk, A kosfálvá 

e s Rychtál is re szt vesz, válámint á fesztivá l kerete-

in belu l Ko mlo , Rychtál e s A kosfálvá ku lo n-ku lo n 

sá trákbán mutátjá májd be á helyi gásztrono miái 

ku lo nlegesse geket, melyeket bá rki megko stolhát 

májd. 

Terme szetesen Ó nkormá nyzátunk, jo mágám e s á 

ke pviselo  testu let ce ljá á tová bbiákbán is áz, hogy 

telepu le su nk mine l inká bb szebb, e lheto bb legyen, 

válámint hogy á fejlo de s u tjá ne e rjen ve get, hiszen 

rengeteg leheto se g ván, ámivel me g e lhetu nk, hogy 

mindezen ce lokát megválo sí thássuk.  

Kí vá nok Ó no knek jo  ege szse get, jo  munká t, válá-

mint kellemes, o ro mteli távászt! 

 

Tisztelettel,  

 

Turó Tamás 

polgármester 

A megu jult Nápko zi Konyhá e pu lete 
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 NAPKÖZI KONYHA HÍREI   

 

Kedves Kömlőiek!  

 

Ú  
jább jo  hí rro l tudom Ó no ket tá je koztátni. 

2020. februá r 25-to l kezdo do en á Nápko zi 

Konyhá nk u jrá megnyitjá kápuit.     A kony-

há modern, 21. szá zádi, euro pái unio s elvá rá soknák 

megfelelo  szí nvonálon u jult meg.  

Ú gy gondoljuk, hogy á felu jí tott le tesí tme ny á megy-

e ben szinte egyedu lá llo . 

Bizonyárá Ó no k is tápásztáltá k, hogy á házái í zekne l, 

illetve á helyben, frissen ke szu lt e telne l nincs jobb. 

Terme szetesen visszává runk minden korá bbi e tke-

zo t, áki eddig is ige nyelte á szolgá ltátá sunkát. 

Ahogyán fálugyu le sen elmondtá Polgá rmester u r, á 

konyhá á tádo  u nnepse gen minden lákost szeretettel 

vá runk, áhol ko zo sen ko rbejá rjuk áz inte zme nyt, 

e s   vende gu l lá tunk mindenkit. 

A  konyhá nk sok u j eszko zzel bo vu lt, fo zo  u st e s fo zo  

zsá molyok, e tkezo  ásztálok , mosogáto  tá lcá k, tá nye r 

melegí to  berendeze s já rul hozzá  á mino se gi e tkezte-

te s lebonyolí tá sá hoz. 

A konyhá nkát ezer ádág e tel elke szí te se re mino sí tet-

te k. 

 

Nágy ko szo nettel tártozunk minden egyes vá llálko-

zo nák, álkálmázottnák ákik re szt vettek á kivitele-

ze sben. 

 Ku lo n ko szo nettel tártozunk Turo  Támá s Polgá r-

mester u rnák, áki áz ányági forrá s biztosí tá sá ro l e s 

áz ige nyes, szábá lyos kiviteleze sro l gondoskodott. 

Ko szo nettel tártozunk Pá dár Ro bert  Ú gyvezeto  u r-

nák, áki nápi szinten irá nyí tottá áz ádott munká fo-

lyámátokát. Szinte n ko szo nettel tártozunk Bártus 

Dá vid e s Vá rádi Já nos uráknák,  ákik nágyon sokát 

segí tettek  konyhái e pí tkeze sen e s áz á tmeneti ido -

szákbán á ko ze tkeztete s feládátá nák ellá tá sá bán. 

Ko szo nju k sze pen áz e tkeze st ige nybe vevo  lákosok, 

diá kok, áz e tkezteto  pedágo gusok tu relme t. Vá runk 

minden kedves e tkezo t áz u j konyhá nkon, áhol meg-

pro bá ljuk á lákossá g ige nyeit á legmágásább szák-

mái szí nvonálon kiele gí teni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Pengő Roland 
intézményvezető 
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SULI HÍREK 

Sütő András Általános Iskola  

Gárdonyi Géza Tagiskolája  

 

2 020. jánuá r 24-e n e rt ve get á táne v elso  fe le ve, 

í gy á jánuá r-februá ri ido szák fo  feládátá á fe l-

e vi eredme nyek e rte kele se. 

A tánulmá nyi munká t illeto en  kitu no  tánulmá nyi 

eredme nyt e rt el 5 tánulo : 

 Rácz Dávid, Rézműves Emília 1.a, illetve  

 Molnár Lajos 1. b osztályos tanulók,  

 Bari Dominik 2. a osztályos, 

 Lólé Ramóna Alexandra 2. b osztályos tanulók.  

Felso  tágozátbán sájnos nem szu letett kitu no  bizo-

nyí tvá ny.  

Jeles tánulmá nyi eredme nyt e rt el 32 tánulo . Nekik 

rá  kell hájtáni á má sodik fe le vben, hogy ele rje k á 

kitu no  eredme nyt. 

Félévkor elégtelen osztályzatot szerzett 57 ta-

nuló. 

A hiá nyzá sok esete n áz igázolátlán hiá nyzá sok szá -

má cso kken, áz igázolt hiá nyzá sok szá má viszont 

igen mágás, álso  tágozátbán 50 o rá, felso  tágozát-

bán 61,5 o rá áz egy fo re juto  igázolt hiá nyzá sok szá -

má áz elso  fe le vben. 

Az elso  fe le vben to bb diá kolimpiái versenyen is 

re szt vettek tánulo ink: há rom korosztá ly floorbáll 

sportá gbán áz orszá gos versenyre is tová bb jutott, 

orszá gos 6. e s 7. helyeze st e rtek el. A versenyekre á 

tánulo kát Kollá nyi Gyo rgy Miklo s testnevelo  táná r 

ke szí tette fel.  

Ko zo sse ge pí to , szábádido s prográmok ko zu l ná-

gyon sikeres volt á Diá ko nkormá nyzát, illetve Antál

-Ólájos Rená tá táná r ne ni  á ltál szervezett         „A 

mágyár ne pmese nápjá ” -rá szervezett vete lkedo , 

okto berben pedig Nemzetek árányá kálándjá te kon 

me rhette k o ssze ereju ket á csápátok. Ókto berben 

me g ko zo s mozilá togátá srá is sor keru lt. November-

ben á felso  tágozátos tánulo k re szve tele vel válo sult 

meg á „To k jo  nápok” prográmsorozát.  

Decemberben áz „Adventi ke szu lo de s” elneveze su  

csálá di náppál zá rtuk áz e vet.  

                                                                              

 

 

Bata Róbertné 

                                                      tagintézmény-vezető  



Kömlő Népe-2020. 

5 

 
   ÓVODAI HÍREK 

D ecemberben áz o vodái kárá csonyi u nnepse g 

utá n áz o nkormá nyzát jo voltá bo l bá bszí nhá zi 

elo ádá st kápták ájá nde kbá á gyerekek. Ko szo nju k 

sze pen á leheto se get Turo  Támá s polgá rmester u r-

nák.  

A fálu kárá csonyi u nnepse ge n áz o vodá t á Su ni cso-

port ke pviselte, á gyermekek egy igázá n sze p mu sor-

rál o rvendeztette k meg á ne zo ko zo nse get. Ko szo nju k 

á csoport o vodápedágo gusáinák Kriston Zoltá nne  

Juci o vo ne ninek e s Mlinko ne  Forgá cs Edit o vo ne ni-

nek áz á ldozátos munká t, ámely eredme nyeke nt 

megszu letett á mindenki szá má rá sze p e lme nyt há-

gyo  mu sor. 

Jánuá rbán áz u j iskolákezde si szábá lyokro l tá je koz-

táttuk á nágycsoportos szu lo ket e s informátikái se-

gí tse get nyu jtottunk ázoknák ákik e lni szerettek vol-

ná ázzál á leheto se ggel, hogy ke relmezze k gyerme-

ku k me g egy e ves o vodái nevele se t. A benyu jtott ke -

relmek álápjá n á hevesi Nevele si Táná csádo  szákem-

berei vizsgá ljá k á gyer-

mekeket e s tová bbí tjá k 

á vizsgá láti eredme nye-

ket áz Óktátá si Hivátál 

fele , áhonnán á szu lo k 

megfogjá k kápni á hátá -

rozátot árro l, hogy á 

gyermeku k márádhát e 

me g o vodá bán, vágy 

iskolá t kell-e kezdenie 

szeptemberben.  

Februá r ho nápbán min-

den csoportbán lezájlik 

á fársángi mulátsá g 

áhová  sok szeretettel 

vá runk minden kisgyermekhez egy szu lo t is, hogy 

egyu tt ko zo sen vidá m mulátsá g kerete ben u zzu k el  á 

telet. A Kisze bá bot februá r utolso  pe nteke n e getik el 

á gyerekek áz o vodá udvárá n, reme lju k minden rosz-

szát sikeru l ele getnu nk e s egy sze p távászi ido szák 

fog kezdo dni áz o vodá nkbán.  

Sájnos áz elmu lt ido szákbán isme t sok kisgyermek 

betegedett meg, áz ido já rá s kedvez á betegse geknek. 

Tisztelettel ke rem, á kedves szu lo ket, hogy á beteg 

gyermeket ne hozzá k o vodá bá, mert áz ege szse ges 

gyermekek is megferto zo dhetnek. Az o vodá bán csák 

ege szse ges gyermek tárto zkodhát, ez mindánnyiunk 

e rdeke. Ke rem figyeljenek áz orvos á ltál kiádott igá-

zolá sok dá tumá rá ( áz igázolá son szereplo  zá ro  dá tu-

mot ko veto  munkánápon tudjuk fogádni á gyerme-

ket)  e s ánnák megfelelo en hozzá k áz immá r gyo gy-

ult gyermeket áz o vodá bá. 

Majoros Zita  
óvodavezető 
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NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Zsuzsanna-bál Hatvanban 

 

F ebruá r 11.-e n Hátvánbán tártottá hágyomá -

nyos, távászko szo nto  Zsuzsánná-bá ljá t á 

Heves Megyei Nyugdí jás Szo vetse g. Az eseme -

nyen á szo vetse g 214 tágjá vett re szt, ko ztu k á 

Nefelejcs Nyugdí jás Klubbo l  6 fo . A há zigázdá 

szerepe t á Liszt Ferenc Vásutás Nyugdí jás Klub 

to lto tte be. 

A ko szo nte sek utá n kulturá lis mu sor ko vetke-

zett: hátváni e s Hátván ko rnye ki klubok cso-

portjái szo rákoztáttá k á ko zo nse get nágyon lá t-

vá nyos, kosztu mo s tá ncokkál: keringo , kálinká, 

cigá nytá nc, esernyo s tá nc. Volták egye ni felle -

po k is: dállál, verssel. De megcsodá lháttuk egy 

87 e ves nyugdí jástá rsunk sztepp-tá ncá t is.  

A mu sort tá ncos mulátsá g ko vette: retro-zene re 

roptá á tá ncot á sze pkoru  tá rsásá g. Miutá n jo l 

elfá rádtunk, pihene ske pp ko vetkezett á tombo-

lásorsolá s. Mi is vittu nk tombolátá rgyákát, de 

nyertu nk is jo ne há nyát, ko ztu k á sájá t mágun-

ke t is. 

A tomboláhu zá s utá n isme t tá ncrá páttánt á ne -

pes tá rsásá g e s korá t feledve  jo kedvu en pergett

-forgott á tá ncpárketten. 

Remek hángulátbán telt áz ege sz náp, kivá lo  

volt á vende glá tá s, nágyon jo l e reztu k mágun-

kát. 

 Reme lju k, jo vo re isme t ott lehetu nk á Zsuzsán-

ná k e s á távász ko szo nte se n! 

Besenyei Jánosné 

klubvezető 
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 A KÖNYVTÁR HÍREI 

Élet a könyvtárban! 
 
 
 
 

E gyre to bb helyen lehet olvásni, hogy á mágyár ko nyvtá rák fo-
lyámátosán á tálákulo bán vánnák, á 
hágyomá nyos e rte kek, á ko nyv e s 
olvásá skultu rá ko zvetí te se n tu l meg 
kell felelnie á digitá lis kor kihí vá sái-
nák, ko zo sse g ko zpontu  ko nyvtá rrá  
kell vá lniá. A mi ko nyvtá runkbán is 
e rezheto  á vá ltozá s, hiszen á bo vu lo  
ko nyvkí ná lát mellett á Digitá lis Jo le t 
Ponthoz to rte no  csátlákozá snák ko -
szo nheto en, á ko nyvtá rbá lá togáto k-
nák tudunk biztosí táni – helyben -, 
áz ingyenes wifi hozzá fe re s mellett, 
tábletet e s láptopot á klásszikus 
ko nyvtá ri e rte kek bemutátá sá n tu l, á 
virtuá lis vilá g informá cio s ko zponti 
szerep beto lte se vel. 

A tudá s e s á kultu ráko zvetí te s tere n 
áz otthon e s áz iskolá mellett megfe-
lelo  ko ru lme nyeket igyekszu nk biz-
tosí táni, helyet ádvá á csoportos tá-
nulá snák, gyermekek e s felno ttek 
re sze re egyárá nt. A csoportos tánu-
lá s kerete ben helyet ádo  Hittán o rá 
mellett, befejezo do tt jánuá r ve ge n á 
320 o rá s, ÓKJ-s bizonyí tvá nyt ádo  
„Csálá dellá to ” szákke pze s.  
 
Ezen nyilvánosság előtt is gratulá-
lok a vizsgázók által elért szép 
eredményekhez, mely kapcsán 15 
fő kapta meg az államilag elismert 
„Családellátó” bizonyítványt.  
 
A tánfolyámon szerzett ismeretek 
elso dleges feládátá sájá t há ztártá sá -
nák vezete se, csálá djá nák ellá tá sá, 
gyermekeinek nevele se, gondozá sá, 
beteg csálá dtágjáinák á polá sá. Ísme-
retei birtoká bán ke pes idegen csálá -

dok há ztártá si feládátáinák szerve-
ze se re, felu gyelete nek ellá tá sá rá, 
illetve re szfeládátáinák elve gze se re. 
Egye neknek, csálá dok-, ko zo sse gek 
tágjáinák mindennápi e letu k vitele -
hez segí tse get nyu jt (tákárí tá s, gyer-
mek e s beteggondozá s, mosá s, bevá -
sá rlá s, fo ze s, felszolgá lá s, á llátgon-
dozá si-, kerte szeti munká k stb.). 
Sájá t tákárí tá si feládátáin tu l ku lso  
tákárí tá si munká kát is ellá t. Gyu jti, 
e s szelektí ven kezeli á csálá dbán, á 
munkáhelye n keletkezo  hulláde kot.” 
 
Besze des ke pek á ko nyvtá rbo l! 
 
 

 
 

Bedécs Mária 
könyvtáros 
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A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 

G yerekhá zunk nyitvá á ll min-
den 3 e ves kor álátti gyer-

meket nevelo  csálá d szá má rá, 
ákik e letvitel szerint á telepu le -
sen e lnek, munkánápokon 9.00-
13.00 o rá ig. 
Gyerekhá zás ko zo sse gu nk á llán-
do  mozgá sbán ván: bo vu lu nk, 
cso kkenu nk, de mindig ván egy 
mág, ámely segí tse ge vel u jrá 
e pí tkezhetu nk e s áz u jonnán e r-
kezo  csálá dok is befogádo , szere-
tetteljes ko zo sse gre tálá lnák. 
A hozzá nk lá togáto  gyerme-
kek  fejlo de se hez á szákmái e s 
tá rgyi felte telek minden tekin-
tetben optimá lisák, á ko zel mu lt-
bán á já tszo udvár rendeze se re 
e s felszerele se re keru lt sor. 
Ce lunk áz ese lyek megteremte se 
áz elte ro  e lethelyzetbo l indulo  
gyermekek szá má rá, ke pesse ge-
ik kibontákoztátá sá, áz esetleges 
proble má k leheto  legkorá bbi 
kiszu re se, áz o vodá bá válo  máj-
dáni beilleszkede s megálápozá -
sá. A gyermekek minden oldálu  
fejleszte se á já te kon keresztu l, 
já te kos formá bán to rte nik á min-
dennápok sorá n. 
Tápásztálátáink, megfigyele se-
ink, felme re seink ázt igázoljá k, 
hogy á hozzá nk rendszeresen 
já ro  gyermekekne l á Gyerekhá z-
bá já rá sto l szá mí tott fe l e v eltel-
te vel szinte kive tel ne lku l min-
den gyermekne l pozití v irá nyu  
vá ltozá s ko vetkezik be e rzelmi, 
e rtelmi fejlo de su kben, á szoká -
sok álákulá sá bán e s szociálizá cio  
tekintete ben is. Ezt áz irá nyt ero -
sí ti tová bb (jánuá rto l heti rend-
szeresse ggel, szerdái nápokon) á 
csálá dok szá má rá ingyenes szol-
gá ltátá s, melynek sorá n ku lso  
szákember foglálkozik á gyerme-
kek mozgá sfejleszte se vel. Az á l-
tálá megvizsgá lt gyermekekne l, 
ámennyiben elte re st, lemárádá st 
tápásztál, fejleszto  gyákorlátsort 
á llí t o ssze, ámi segí tse get nyu jt á 

proble má k enyhí te se ben, vágy 
megszu ntete se ben.  
Úgyáncsák á gyermekek optimá -
lis fejlo de se t tá mogátjá á Hevesi 
Nevele si Táná csádo  kori fejlesz-
to  szákembere, áki szinte n heti 
rendszeresse ggel (csu to rto ki 
nápokon) foglálkozik ázokkál á 
gyerekekkel, ákik ezt ige nylik. 

(Prográmjáink o sszeá llí tá sá ná l 
to rekszu nk árrá, hogy á gyermek 
- szu lo  egyu tt teve kenykedjen. A 
Biztos Kezdet Gyerekhá z áz 
egyedu li olyán szolgá ltáto , áhol á 
szu lo  jelenle te meghátá rozo . Az 
egyu tt á te lt e lme nyek segí tik el-
me lyí teni áz ányá - gyermek káp-
csolátá t. A náp sorá n leheto se -
gu nk ván á szu lo kkel besze lge-

te st kezde-
me nyezni, 
melynek 
sorá n felve-
to dhetnek 
olyán ke r-
de sek, ámi-
ben segí tse -
get nyu jthá-
tunk, legyen 
szo  gyer-

meknevele sro l, vágy u gyinte ze s-
sel kápcsolátos proble má ro l, 
vágy egy - egy csálá di eseme ny-
ro l kápunk tá je koztátá st. Ku lo n-
bo zo  prográmok, elo ádá sok 
szerveze se vel segí tju k áz ege sz-
se ges e letmo drá nevele s, gázdá l-
kodá si, há ztártá si ismereteik bo -
ví te se t. 
A gázdá lkodá si ismeretekro l 
decemberben szerveztu nk egy 
nágyobb volumenu  elo ádá st, 

áhol á hállgáto sá g re szletes tá je -
koztátá st kápott á CSÓK e s Bábá-
vá ro  tá mogátá s tudniválo iro l. A 
re sztvevo k áz elo ádá st ko veto en 
egye ni proble má ikkál, ke rde se-

ikkel fordulhátták áz elo ádo hoz.  
Jánuá r ho nápbán áz " E leted áz 
e teled " cí mmel á há ztártá si is-
meretek keru ltek terí te kre, áhol 
áz "elme letet" o tvo ztu k á gyá-
korláttál. Az elo ádo  áz ege szse -
ges tá plá lkozá s, áz ege szse ges 
álápányágok fontossá gá t, áz e t-
kek ege szse ges elke szí te se t 
hángsu lyoztá. Ve gezetu l á re szt-
vevo k jo  í zu en elfogyásztottá k 
munká juk "eredme nye t". 

 
Vitkóczi Róza 

vezető 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

Az elmúlt időszak főbb eseményei 
 

December 

A z e v utolso  ho nápjá bán á legfo bb eseme nyek áz u nnepek-

ro l szo lták, Mikulá s e s Kárá csonyi u nnepse get szervez-

tu nk á telepu le sre, illetve á Csillágpontbán folyámátosán gye-

rekprográmok zájlották. Ezen kí vu l á fiátálokát ce lzo  jo vo  mu -

hely foglálkozá ssorozátunk is folytáto dott. A felno ttke pze s te-

kintete ben á csálá dellá to  ke pze s závártálán mu ko de se ben se-

ge dkeztek á szociá lis munká sáink. Ezzel pá rhuzámosán folyá-

mátosán szerveztu k á konyhái kisegí to  e s á szobáfesto  ÓKJ-s 

ke pze s indulá sá t, illetve á re sztvevo k toborzá sá t. 

Január 

A z e v eleje áz elo zo  e vben megkezdett munká látok folytá-

tá sá vál kezdo do tt. A kolle gá k folyámátosán tá mogáttá k á 

csálá dellá to  ke pze sben re sztvevo ket. Ennek eredme nyeke nt 

jánuá r 30-á n 15 fo  sikeres vizsgá t tett e s csálá dellá to  ÓKJ-s 

ve gzettse get szerzett. A ko vetkezo  ho nápbán szeretne nk elin-

dí táni á szobáfesto  e s konyhái kisegí to  ke pze su nket pá rhuzá-

mosán, ezzel kápcsolátosán folyámátosán zájlánák á há tte r-

munká látok. A Csillágpontbán á tánodá jellegu  szolgá ltátá sok 

rendszeresek, á diá kok fejleszte se e s mentorá lá sá folyámátos. 

A e v elso  ho nápjá n o sszeráktuk áz e vi u temtervet, e s elo relá t-

háto án á 2020-ás e vben is szí nes prográmokkál kedveske-

du nk á ce lcsoportnák, ide n is lesznek kirá ndulá sok, tá borok, e s egye b nágyszábá su  prográmok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmu lt ido szákbán to rte nt eseme nyekro l bo vebben ke pekkel illusztrá lvá á Fácebook oldálunkon tálá lháttok: 

https://www.fácebook.com/K%C3%B6ml%C5%91i-Csillágpont-330764744386124/?modál=ádmin_todo_tour 

 
Vidák Gábor 

szakmai vezető 

https://www.facebook.com/Kömlői-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
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Anyakönyvi hírek 

 

 

 

2019 december és 2020 január hónapban 

 születtek 

 

Váradi Larina                  an: Kállai Marianna 

Bódi Noé                          an: Szamkó Kitti 

Suha Noel Dániel           an: Suha Virág 

Kiss Róbert Lorenzó    an: Rátz Csilla 

Kállai Attila Béla           an: Lakatos Andrea 

Marczeli Evelin              an: Bécsi Alexandra 

 

 

2020 január-február hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Bari Lajosné (Lólé Éva) élt 54 évet 

 

 

Dr. Baráz József  

Kömlő Község Díszpolgára  

élt  90 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 

Újévi  jókívánság 
 
 
Ko szo ntu nk mindenkit egy pá r gondoláttál, 
Polgá rmester urát munkátá rsáivál. 
Re gi-u j tágokát, fálunk sok láko já t, 
Rá fe r mindnyá junkrá egy kis jo kí vá nsá g. 
 
Szeretne nk mondáni remego  szávákkál, 
Ko nnyezo  szemekkel, de mosolygo  árccál. 
Meleg szeretettel ván á szí vu nk tele, 
Mindenkinek szeretne nk ku ldeni belo le. 
 
Mert szeretet ne lku l nem e rdemes e lni, 
Kie gett csillágke nt tálá n jobb meghálni. 
Eze rt árrá ke rne nk mindnyá játokát, 
Hogy szeretetet ádjátok, há t sokát. 
 
A szemeitekbo l o ro m sugá rozzon, 
Rá tok á jo  Ísten boldogsá got hozzon. 
Hozzon á ldá st, be ke t minden egyes há zbá, 
E s boldog u j e vet áz ege sz csálá dbán. 
 
Legyen ez á fálu, mint egy igáz csálá d, 
Aki elment to lu nk o rizzu k mosolyá t. 
Szeretetben e lju nk, ámeddig csák lehet, 
Adjon áz Ísten hozzá  ero t, ege szse get! 
 
  

          Sípos Lajosné 
és  a Nefelejcs klub tagjai 
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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  

Órvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Ískolá: 06-36/481-032 

Ó 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 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

