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     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  V. évfolyam  4. szám 

Kedves Kömlői lakosok! 

M ire lapunkat kezükbe veszik, már érződik az ősz 

közeledte. Eseménydús és munkával teli nyári 

időszakon vagyunk túl. Számos pályázatunk érett be 

véglegesen, melyeknek szemmel láthatóan elindultak, 

vagy éppen már be is fejeződnek a kivitelezési munká-

latai.  Jó ütemben épülnek a szociális bérlakások, befeje-

ződött a sportpálya fejlesztésére megnyert pályázatunk 

kivitelezései is, melynek keretében utolsó körben a pá-

lyavilágítás fejlesztése valósult meg. Új, nagyobb telje-

sítményű, korszerű világítást kapott.  

A nyár folyamán elindult az óvodánk és a napközi 

konyhánk épületeinek teljes rekonstrukciója és bővítése 

is. Folytatódtak és jelenleg is zajlanak településünkön a 

járdaépítések is. Az idei évben is sikeresen pályáztunk, 

így a téli tűzifát is meg fogják kapni a családok, beleért-

ve a fűtési támogatást is azok, akik nem fával fűtenek 

otthonaikban. 

 Az iskolai időszak megkezdésével az idei évben is pró-

báljuk segíteni a családokat az iskolakezdési támogatás-

sal, melyet idén kibővítettünk óvodakezdési támogatás-

sal is. Felsőbb iskolai tanulmányaikat végzőktől és szü-

leiktől kérem, hogy akik szeretnék igénybe venni a tá-

mogatást, azok legkésőbb szeptember 30-ig juttassák el 

az iskolalátogatási igazolást az önkormányzat titkársá-

gára. Akik Kömlőn járnak általános iskolába, vagy Óvo-

dába, nekik ezt nem kell, mert az intézményvezetők a 

beiratkozási névsor alapján igazolják számunkra a ta-

nulói jogviszonyt, illetve az óvodai felvételt is.  

Túl vagyunk egy sikeres falunap megszervezésén, 

melyre várakozásunkon felüli létszámban látogattak ki 

a kikapcsolódásra vágyók. Reméljük mindenki jól érez-

te magát. Augusztus 20-án méltón emlékeztünk meg 

Államalapításunk ünnepéről, amely ünnep keretében 

idén is kiosztottuk az elismerő díjakat mindazoknak, 

akik munkájukkal az elmúlt hosszú évek során kiemel-

kedően járultak hozzá településünk mindennapi életé-

hez. A díjátadót követően Homonnay Zsolt művész Úr, 

a Budapesti Operettszínház színész-énekese tartott elő-

adást a közönség számára, melyet állófogadás követett.  

A nyár végeztével ismét, itt az újságban is szeretnék 

köszönetet mondani közmunkásainknak, akik a nyári 

forróság ellenére is ellátták munkájukat, szépítve, épít-

ve ezzel településünket. Az Ő munkájukat a kormány is 

elismerte, és köszönetképpen 54.000.- Ft bérkiegészítés-

ben részesíti mindazokat, akik 2019. január 1. és július 

31 között legalább 3 hónapot közfoglalkoztatás kereté-

ben dolgoztak és jogviszonyuk még augusztus 1-én is 

fennállt. A bérkiegészítést szeptember 20-ig fogják meg-

kapni. 

Kicsit elkanyarodnék most a beszámolótól, hiszen mire 

ezt a lapot olvassák, addigra már csak pár hét választ 

majd el bennünket az őszi Önkormányzati választások-

tól. Az idei évben településünkön is szavaznunk kell 

majd arról, kit szeretnénk a település vezetésére felkér-

ni, valamint megválaszthatjuk a 6 fős képviselő testüle-

tet is. Bár az aláírások összegyűjtésére kiírt időszak még 

nem zárult le, szeptember 9-e után, már szinte végleges 

lesz a névsor, hogy kikre is szavazhatunk majd.  

Ami nem változott, hogy az idei választásokon is 5 évre 

választhatunk polgármestert és képviselő testületet is. 

Kérem szépen Önöket, hogy minél nagyobb számban 

vegyenek majd részt az október 13-ra kiírt választáson, 

hiszen a település jövőjét, az Önök életét is nagyban 

befolyásolja majd az eredmény az elkövetkező 5 évben. 

Én kívánok minden indulónak nagyon sok sikert, és 

amennyiben lesznek fiatalok is köztük, nekik külön 

tiszteletem azért, hogy az indulás mellett döntöttek. 

Hiszen azt be kell látnunk, hogy senki sem lesz fiata-

labb és idővel majd át kell adnunk a stafétát a fiatalok-

nak. Azoknak, akiknek építjük a településünket. Hiszen 

mi másért tennénk mindent, ha nem a gyermekeink és 

unokáink jövőjéért.  
Folytatás a következő oldalon. 
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Viszont mindezek mellett nem feledkezhetünk meg az 

Idősebb korosztályról sem, hiszen mi pedig tőlük kap-

tunk mindent. Róluk is gondoskodnunk kell köszönet 

képen, hiszen, ha Ők nem lettek volna, most nem lenne 

mire vigyázni, nem lenne mit idővel tovább adni. Itt sze-

retném megemlíteni, hogy október 3-án kerül megrende-

zésre az Idősek Világnapja, melyre nagyon sok szeretet-

tel várunk minden 62. életévét betöltött nyugdíjast. 

Sok munka áll még előttünk az Ősz beköszöntével 

együtt, hiszen a nyárnak ugyan vége, de ezzel a felada-

tok nem lesznek kevesebbek. Remélem a nyáron, így 

vagy úgy de mindenki kivette a részét a pihenésből is.  

Kívánok Önöknek kellemes Őszi időszakot, jó munkát, a 

gyermekeknek pedig eredményekben sikeres iskolai 

időszakot. 

 

Tisztelettel,  

Turó Tamás 
polgármester 

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, kormánymegbízott levele 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Ezen a nyáron sem unatkoztunk… 

E z a néhány hónap is programokkal gazdagon 

megtöltve, hasznos tevékenységekkel telt el.  A 

nyár folyamán is hétről hétre minden szerdán klubna-

pot tartottunk, melynek helyszínéül ez időszaktól már 

egy nagyobb helyiség, a valamikori Tanácskozó terem 

szolgál. 

A rendszeres klubnapokon túlmenően meghatározó 

jelentősége van az évek óta megrendezésre kerülő  ba-

ráti  találkozóknak. A szomszédos és a távolabbi nyug-

díjas közösségek közötti szoros együttműködés fontos 

részét jelentik ezek a prog-

ramok, mindegyik nagysze-

rű lehetőség a bemutatko-

zásra. 

Július 12-én  kiskörei Folk-

lórtalálkozón vettünk részt. 

Az esemény 12 csoport 

részvételével zajlott a váro-

si Rendezvénytéren. Szép 

sikert arattunk összeállítá-

sunkkal. Külön kiemelték, 

hogy olyan dalokat énekel-

tünk, amiket még nem is 

hallottak.  

Augusztus 31.-én Átányon, 

Dalostalálkozón képvisel-

tük községünket. A nagyon 

jó hangulatú találkozón a 

közönség együtt énekelt velünk és  tapssal kísérte  elő-

adásunkat.  Mindkét helyen nagyszerű vendéglátásban 

részesültünk, kiváló ételekkel, italokkal kínáltak ben-

nünket. 

Sajnos, két meghívásnak nem tudtunk eleget tenni: a 

sarudi Aratófesztiválon és a tenki Nótástalálkozón való 

szereplést nem tudtuk vállalni.  

Továbbra is fontosnak tartjuk a különböző községi ren-

dezvényeken való részvételünket,   az aktív részvételt 

is. Augusztus 20.-ára, Alkotmányunk megünneplésére  

és a díjazottak köszöntésére közismert népdalokkal ké-

szültünk. A találkozókra való  felkészülésen  túl is tar-

talmas programokkal igyekszünk vonzóvá tenni a klub-

életet. Idetartoznak a színházlátogatások is:  az Agria 

Nyári Játékok keretében szervezett Operett- és Nótaes-

ten többen is nagyon jól szórakoztunk.  

A  nyári névnaposokat is megünnepeltük, dallal és 

verssel köszöntöttük őket. 

Igyekszünk a helyi intézményekkel is együttműködni, 

segíteni, ahol tudunk. Nagyon jó  kapcsolatot ápolunk a 

Biztos Kezdet Gyerekházzal. Örömmel vállaltuk a fő-

zést az általuk rendezett Családi napon. Élmény volt 

látni az apróságok arcát, amint  rácsodálkoztak a sok 

játékra, és ahogy illegették magukat a szépségverse-

nyen! A másik alkalom, ahol szívesen tettünk eleget az 

ilyenfajta felkérésnek, az a szept. 1.-jei Lovasnap volt. 

Mindkét esetben finom ételek készültek, amit az is bizo-

nyít, hogy hamar ki is ürültek a kondérok. 

Az egészségmegőrzés és 

az egészséges életmód 

segítése fontos feladat. 

Ennek érdekében a me-

gyei nyugdíjasszövetség 

által szervezett Sportna-

pon minden évben ott 

vagyunk. Idén is így tör-

tént ez: augusztus 28.-án 

Bükkszéken teljes lét-

számmal  teljesítettük a 

10000 lépésnyi távolsá-

got. A kellemes séta 

után,  a szinte kánikulai 

melegben jólesett lazítani 

a fürdő gyógyvizében. És 

hogy tovább gyarapítsuk 

gyógyvizes élményeinket 

és erősítsük kicsit a közösséget egy hétvégét -

Polgármesterünk jóvoltából- Demjénben tölthettünk. 

Köszönet érte! 

A mozgalmas nyár után mozgalmas ősz következik, 

hiszen szeptemberben Heves, október elején pedig Be-

senyőtelek nyugdíjas klubjai meghívásának teszünk 

eleget. Október végén pedig a helyi dalostalálkozóra 

kerül sor, ahol mi látjuk majd vendégül daloskedvű 

barátainkat. 

Reméljük azok is olyan jól sikerülnek majd, mint a nyári 

fellépések, mi mindent megteszünk ennek érdekében!  

 

Besenyei Jánosné 
klubvezető 

l
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 SULI HÍREK 

Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája 

Becsengettek! 

 

 

Mi történt a nyáron? 

Júniusi események  

A ballagás és a tanévzáró alkalmával megtörtént az Önkormányzat részéről a Gárdonyi –díjjal járó emlékplaket-

tek, díszoklevelek és pénzjutalmak kiosztása.      

 Az elmúlt tanévben 4 kitűnő és 24 jeles tanulónk részesült ebben a kitüntetésben.   

Júniusban 1 napközis Erzsébet-tábort bonyolítottunk le 40 tanuló és 5 pedagógus, valamint helyi középiskolás 

önkéntesek bevonásával.  

Egy csoport heti programjának megszervezésére bruttó 720.000- Ft-ra pályázhattunk.  Ebből az összegből napi 

négyszeri étkezést, kézműves foglalkozásokat, autóbuszos kirándulást, horgászversenyt, sportprogramot tud-

tunk megszervezni és lebonyolítani, eszközöket tudtunk beszerezni.  Tanulóink nagyon szeretik az Erzsébet-

tábort, a továbbiakban is élni kívánunk ezzel a lehetőséggel. Jövőre több tanulóra tervezünk.  

Június első hetében még iskolaidő alatt volt még egy tábor: EFOP 3.3.2 -16-2016-00323 Mikszáth nyomában. Él-

ménypedagógia Palócföldön. Horpács község önkormányzatával együttműködési megállapodás alapján 30 fő 

tanuló és 2 fő kísérő tanár 3 éjszaka 4 napot töltöttek Palócföldön június 6-9-ig.   

Ezen kívül még az önkormányzat is szervezett nyári tábort tanulóinknak Balatonszemesre június utolsó heté-

ben, amely szintén nagyon sikeres, élményekkel gazdag programsorozatot kínált tanulóinknak.                       

 

 

 

 

Júliusi események 

Július hónap a pedagógus szabadságolások ideje, ügyintézésre szerdai napokon ügyeleti időben volt lehetősége 

a szülőknek. 

Az alábbi felújítási-karbantartási munkák zajlottak: 

1 tanteremben felbontásra került a régi PVC burkolat, a padlókiegyenlítést követően új PVC lett lerakva, a kivi-

telező cég a burkolást kifogástalan minőségben elvégezte. 

3 tanterem festése történt meg, valamint a földszinti vizesblokkok festése.  

Folyamatban van a vízvezetékrendszerben jelentkező elhasználódott alkatrészek cseréje, a világítás ellenőrzése, 

neoncsövek cseréje, a kazánok karbantartása is.  

Új probléma jelentkezett: a beázás, az utcafronti homlokzaton nagy esőzések során beázás van, végig a felső és 

alsó szint homlokzati fala át van ázva, belülről nagyon penészedik. Augusztus 23-án jeleztük a beázást a fenn-

tartást-üzemeltetést ellátó Egri Tankerületi Központ szakembereinek. Bízunk abban, hogy gyorsan megoldást 

találnak a erre a helyzetre.   
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SULI HÍREK 

Augusztusi feladatok, iskolakezdési előkészületek 

 33 tanuló elégtelen osztályzattal fejezte be az előző tanévet. Közülük augusztus végén 

 8 tanuló eredményes javító vizsgát tett, felsőbb osztályba léphet. 

 23 tanuló évet ismételni köteles, nem mentek át a javítóvizsgán. 

 2 tanuló jogviszonya kimaradással megszűnt, a létszámból törölve lettek. Nem iskolakötelesek, a 16. 

életévüket betöltötték. 

A tanévet 46 első osztályos kezdte az iskolánkban, akiket Forrai Melinda és Farkas István Csabáné várt a szé-

pen feldíszített tantermekben. 

Személyi feltételek alakulása 

A májusi keretszám-egyeztetés után Az Egri Tankerületi Központ 22 főben határozta meg a pedagógus státu-

szok számát. Már szinte akkor megkezdődött az álláshelyek meghirdetése.   Háromszor hirdettük meg a ma-

tematika szakos, a testnevelő állást, csupán egyetlen testnevelő küldött önéletrajzot, végül ő is másik – Eger-

hez közelebbi – iskolát választott. Így 3 betöltetlen álláshellyel kezdünk, ezért óraadó tanárok bevonására szá-

mítunk a feladatellátás biztosítása érdekében. Nagyon sajnálatos, hogy nincs jelentkező a többszörösen meg-

hirdetett álláshelyekre. 

Komplex Alapprogram bevezetése 

Az elmúlt tanévben a Komplex Alapprogramot pilot 
jelleggel vezettük be. A differenciált tanórák tartásában 
nagyon komoly előrelépés, sikerek, sikerélmények szü-
lettek, élmény volt tanárnak, diáknak egyaránt. Elindult 
egyfajta módszertani megújulás, amire szükség van. A 
jövőben a délutáni alprogrami foglalkozások előkészíté-
sére, eszközökkel való jobb ellátottságára kell nagyobb 
gondot fordítani. A digitális és logikai alprogrami fog-
lalkozást alsó tagozatban a megfelelő eszközök –
tabletek, logikát fejlesztő játékok- hiányában nehéz 
megtartani. Reméljük, az eszközhiányt a jövőben meg 
tudjuk oldani.   

Tagintézményünk abban az elismerésben részesült, 
hogy elnyerte az ÉLMÉNYSULI kitüntető címet, ame-
lyet szeptember 17-én vehettem át az Eszterházy Károly 
Egyetem kápolnájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanszercsomagok az Egri Tankerületi Központtól  

Az Egri Tankerületi Központtól augusztus 22-én vettük 

át a RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 pályázatban elnyert 

ingyenes tanszercsomagokat a 234 halmozottan hátrá-

nyos helyzetű tanulók részére.  

 

 

Bata Róbertné 

 tagintézmény-vezető 



Kömlő Népe-2019. 

6 

 
  ÓVODAI HÍREK  

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”  

B izony elszaladt ez a nyár is, ami az óvoda életében nagy változásokat hozott. Elindul 

az óvoda épületének bővítése és korszerűsítése. Mint a kedves szülők láthatják folya-

matosan munkálkodnak a szakemberek az óvoda épületén. A járdán elhaladva is látványos 

már a változás és reményeink szerint ez az óvoda belső környezeté-

ben is megmutatkozik majd. Igaz a nevelési év kezdetében ez okoz 

némi fennakadást, de én azt hiszem mindannyiunk érdeke az, hogy 

egy modern és minden igényt kielégítő épületben nevelkedhessenek 

a gyermekeik. 

Az építkezésről röviden: az óvoda épülete kibővül kiszolgáló helysé-

gekkel, tornaszobával, irodával és egy nevelői-foglalkoztató helység-

gel. Belső átalakítások történtek a régi óvodai részen is. Megújulnak 

a régi mosdók és egy új mosdó helység is létesül. Átalakul a tálaló-

konyha is modern új kialakítást kap. Akadálymentessé vállnak a folyosók, megszűnnek a 

küszöbök az épületen belül. A meglévő három csoport is „ráncfelvarráson” esett át. Kömlő 

Község Önkormányzatának és Turó Tamás polgármester Úrnak köszönhetően a csoportok 

új magas kopásállóságú laminált parkettát kapott, ami nem volt része a felújításnak, azon-

ban ezt az önkormányzat magára vállalta.  

Az óvodás gyermekek elhelyezése is megoldódott és a szeptemberi óvodakezdést zökkenő-

mentesen elindult, igaz két csoport számára idegen helyen.  A Kömlő Nonprofit Kft. vezető-

je Pádár Róbert, ki nagy körültekintéssel „bábáskodik” az óvodai építkezésen munkatársai-

val azon dolgozik, hogy szeptember végére az óvoda régi részét ismét birtokba vehessük. 

Az építkezés ebben a tempóban halad, 

szeptember végére visszafoglaljuk az óvo-

dát és ennek eredményeként a két kiscso-

port a Méhecske és a Katica csoport is fo-

gadhatja a legkisebbeket.  

Addig kérjük a kedves szülők türelmét, 

hiszen mindannyian azon dolgozunk, 

hogy a település gyermekeinek a legjobbat 

tudjuk biztosítani. 

A kiscsoportos szülőket az óvónénik idő-

ben fogják tájékoztatni az óvodakezdés pontos időpontjáról.  

 

Majoros Zita 
óvodavezető 
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Kedves Kömlőiek! 

 

E gy nagyszerű, jól sikerült rendezvényről 

számolhatok be újra. Önkormányza-

tunk, a hagyományokhoz híven, augusztus 17-

én Falunapot rendezett. Ezt általában a kömlői 

búcsú előtti napon tartjuk, a tavalyi év volt 

csak kivétel. "Elérhető szabadidősporttal az 

egészségünkért" elnevezésű sportrendezvén-

nyel kezdődött a délelőtt, amelyet a Szabadidős és Munkahelyi sportszövetség szervezett. Különböző 

sporteszközöket próbálhattak ki az érdeklődők: buborékfoci, lézerharc, segway, teqball, tandem stb. Majd 

Jordán Marcsi mozgatta meg a zumbázni vágyókat. Közben a konyhasátor felől finom illatok terjengtek. 

Készült az ebéd, marha és csirkepörkölt, rántott csirkecomb. Ebéd után a színpad is benépesült. Fellépők 

sora váltogatta egymást. A raptól a rockig sokféle előadó szórakoztatta az egyre szaporodó közönséget. 

Aki nem a színpad előtt élvezte a muzsikát, az sergőzhetett, vásárolhatott a bazárban, ehetett-ihatott ked-

vére, a sátrak alatt hűsölhetett, beszélgethetett, vagy éppen a lelátóról szemlélte a színes forgatagot.  

Volt sátra a Biztos Kezdet Gyermekháznak, a Csillagpontnak, a Bűnmegelőzésnek, 

Tárkány Bútor- és Faipari Szociális Szövetkezet és Pátria Idősek Otthona Szociális Szövetkezetnek. Ők 

gulyással lepték meg a falu lakosságát. A rendezvény 22 órakor, atrocitások nélkül ért véget. Becsléseink 

szerint 4 000 érdeklődő szórakozott aug.17-én a Kiserdei Sportpályán, a Kömlői Családi és Falunapon. 

Köszönjük a támogatást Karkus Jánosnak, a Pemika Trans Kft-nek, Antal Péternek! 

Köszönjük a munkáját: 

-Pádár Róbert és a Nonprofit munkatársai 

-Pengő Roland és a konyhások 

-Sipos Gáborné alpolgármester 

-Önkormányzati dolgozók 

-Közmunkások 

-Hoffer József 

-Rendőrség 

-Biztonsági szolgálat 

-Csonka Róbert dj playboy és Csonka József Szőke 

És természetesen nagy köszönet Turó Tamás polgármester úrnak, aki nélkül ez a rendezvény nem jö-

hetett volna létre. 

Sipos Gáborné 
alpolgármester 

KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Így ünnepeltük Államalapításunk és az Új Kenyér ünnepét  

2019. augusztus 20-án. 

Díjazottak: 

„Kömlő Önkormányzat  Elismerő Díja” - Hangrád  Lajos 

„Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díj” - Kádár Margit 

„Kömlő Sportjáért Elismerő Díj” - Varga János 

 

Önkormányzati Arany Oklevél - 50 éve diplomázott Besenyei János 

 

Gratulálunk a díjazottaknak! 
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

„Minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze van, egy 
anyagi: a könyvek... s egy szellemi: a könyvtárnok.” 

 
Toldy Ferenc 

 
 

Élet a könyvtárban! 
 

A  nyári szünet gyorsan eltelt és szeptemberben 

visszaálltak a megszokott – mozgalmas – hétköz-

napok a könyvtárba.  

A gyerekeknek rögtön, az első nap meglepetéssel tud-

tunk kedveskedni, hiszen polgármester úr jóvoltából - 

az önkormányzattól – lehetőséget kaptunk, hogy har-

mincezer forint ér-

tékben  különféle 

társasjátékokat vásá-

rolhattunk. 

EZÚTON IS SZE-

RETNÉM MEGKÖ-

SZÖNNI A MAGAM 

ÉS A KÖNYVTÁR-

BA JÁRÓ GYERE-

KEK NEVÉBEN A 

JÁTÉKOKAT! Bízom 

benne, hogy a jövő-

ben, továbbra is él-

vezhetjük Turó Ta-

más polgármester úr 

támogatását!  

A nyári hónapok egy kicsit nyugodtabban, csendeseb-

ben teltek, így ezen idő alatt megtörtént a könyvtár és a 

könyvtárban lévő könyvek, könyvespolcok takarítása.  

A raktárban elfekvő könyvek előkerültek, - melyeket 

hagyatékból, vagy éppen ajándékként kaptunk meg 

korábban - és rendszerezés után, az előtérben elhelye-

zett könyvespolcra kerültek végre. Ezzel is bővítve a 

választékot, hiszen ezek közül éppúgy lehet válogatni, 

főleg azoknak, akik a régebbi kiadású könyveket szere-

tik a kezükbe venni.  

Egy másik nagyobb feladatnak említeném a szintén 

raktárunkban, elfekvőben lévő fényképek digitalizálá-

sát, azaz, másolatokat készítettünk több száz fénykép-

ről, hogy bárki, aki a könyvtárba jön, keresgélhessen 

ezen fényképek között, keressen ismerős arcokat, épü-

leteket, vagy éppen egy-egy régi idők rendezvényének 

a felidézését élje át. Köszönöm mindezt munkatársaim-

nak!  

A fiatalok többsége mára már, ritkán, vagy alig jár 

könyvtárba, mert az internet nyújtotta lehetőséggel él-

ve, hozzájuthat sok információhoz, melyet ezelőtt csak 

könyvekből szerezhe-

tett meg. A hagyomá-

nyos könyvtári szol-

gáltatás, mint pl. a 

könyvkölcsönzés és 

olvasás mellett, sok 

minden lehetőséget ad 

az idelátogatónak. Van 

ingyenes internet, tab-

let, laptop, projektor 

használat, sok-sok tár-

sasjáték a gyerekek-

nek, amelyet igénybe 

lehet venni. A könyv-

tár mára már közössé-

gi helyként működik, 

ahol az ide látogató 

gyerekeknek, felnőtteknek a személyiségük is fejlődik.  

Szeretettel várjuk továbbra is az eddigi könyvtárba lá-

togatókat és azokat a lakosokat, akik ezután fognak 

beiratkozni.  

 

 

Bedécs Mária 

könyvtáros 

https://www.citatum.hu/szerzo/Toldy_Ferenc
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M ozgalmas, tevékeny két hónapot tudhat ma-

ga mögött a Biztos Kezdet Gyerekház! 

Ez időszakban a látogatottsággal is elégedettek le-

hetünk: július hónapban 8 gyermek volt rendszeres 

látogatónk / a projekt végére 7 fő az elvárás/, au-

gusztusban 5 gyermek jött édesanyjával heti 2 alka-

lommal, de 

ebben a hó-

napban csak 

két hétig fo-

gadtuk a gye-

rekeket.  

Július és au-

gusztus hó-

napban 6 ren-

dezvényt 

szerveztünk 

a 3 éves kor 

alatti gyer-

mekeknek és 

szüleiknek.  

1./ Fontos 

feladatunk az 

egészség 

megőrzésére, 

az egészséges 

életmódra 

nevelés.  

Ennek érdek-

ében rendeztünk meg két „egészség” napot, ahol az 

előadók a gyümölcsök, tej- tejtermékek szerepéről 

tartottak szemléletes előadást. A gyerekek nagy él-

vezettel kóstolgatták a több, mint 10 féle gyümöl-

csöt, ízlelgették a különféle tejtermékeket.  

2./ Hagyományainkhoz híven tartottuk meg a júli-

usban és augusztusban született gyermekek szüle-

tésnapját.  

Jó hangulatú, kellemes ünneplést könyvelhetünk el, 

tortával, tűzijátékkal, zenével, tánccal.  

3./ Kiemelkedő eseménynek mondhatjuk augusz-

tusban az Önkormányzattal közösen megrendezett 

„ családi napot”, ahol változatos programokkal vár-

tuk a 3 éves kor alatti gyermekeket nevelő családo-

kat.  

Nem titkolt célunk a közösség formálása, a családok 

összetartozásának erősítése.  

Nagy sikere 

volt a gyer-

mek szépség-

versenynek, 

arcfestésnek, 

ugráló várnak 

és zárásként a 

„habparty”-

nak.  

                                               

A finom 

ebédről a Ne-

felejcs Nyug-

díjas Klub 

asszonyai 

gondoskod-

tak, amit ez 

úton is köszö-

nünk.  

4./ Augusz-

tus 17.-én a 

Gyerekház is 

képviseltette 

magát a helyi Önkormányzat által szervezett Falu-

napon.  

Időtöltésnek sógyurmázást, színezést, szélforgó ké-

szítést ajánlottunk fel a sátrunkba látogatóknak. 

Ezen kívül számtalan szórakozási lehetőség állt a 

gyerekek és szüleik rendelkezésére.  

Igazi vursli hangulat uralta a napot.  

 

A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai 

 

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 
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Június 

A hónapban leginkább a mozgás és 
az egészséges életmód megismerése 
volt a főszerepben. A hónap elején 
beszereztünk kis focikapukat, amiket 
a gyerekek azonnal felavattak és az-
óta is folyamatosan, szinte minden 
nap használnak. 

Ezzel párhuzamosan folytatódik a 
„ M o z o g j  e g y  m o s o l y é r t ” 
workshopunk, amely minden pénte-
ken kerül megrendezésre a Csillag-
pontban. A diákok sporttal kapcsola-
tos rendezvényen vehetnek részt, 
melynek célja az egészségre nevelés 
és az egészséges életmód megismeré-
se. Ehhez a programhoz is beszerez-
tünk eszközöket. Június 13-án egy 
búcsúztató esemény helyszíne volt a 
Csillagpontunk, a helyi általános is-
kola 4. osztályos tanulói egy megle-
petés búcsú partit rendeztek a tanár-
nénijüknek. Ez is bizonyítja, hogy a 
helyi lakosok egyre nagyobb nyitott-
sággal látogatják és élvezik ki a szol-
gáltató központ adottságait és lehető-
ségeit. A hónapban folyamatos volt a 
jelenléten alapuló szociális munka, 
folyamatosak voltak a gyerekfoglal-
kozások is. 

Június 15-ei határidővel leadtuk a 
második mérföldkövet és az ehhez 
tartozó dokumentumokat.  

Július 

Tanoda jellegű gyerekfoglalkozások: 
minden héten tematikus jelleggel, 
mozgás, egészséges táplálkozás és 
életmód, sport 

Július 12: Hajdúszoboszló kirándulás 
és élményfürdőzés  

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00042 azono-
sítószámú „Javul a szegregátumban 
élők helyzete Kömlőn.” elnevezésű 
projekt keretén belül egy napos Haj-
dúszoboszlói kirándulást szervez-
tünk 50 fő szegregátumban élő gyer-
mekes család részére.  

2019. 07. 12. napján 8 órakor a Kömlői 
Csillagpontról autóbusszal indultunk 
el a kirándulókkal Hajdúszoboszló 
településre a HungaroSpa Hajdúszo-
boszló fürdőkomplexumba. A fürdőt 
11 órakor foglaltuk el, ahol kezdetét 
vette az egész napos fürdőzés.  

A 30 hektáros gyönyörűen parkosí-
tott strand területén a 13 medence 
közül minden korosztály kedvére 
választhatott, a különböző élmény-
medencék, úszó-, hullám-, pezsgő- és 
gyermek medencék közül. A strand 
igazi slágere a pálmafákkal és homo-
kos parttal övezett mediterrán ten-
gerpart.  

Ebédünket a strand területén fo-
gyasztottuk el, a menüt a helyi étter-
mek kínálatból választhatták ki a 
résztvevők. 

A fürdő területét 17.30 órakor hagy-
tuk el és 18.00 órakor indultunk haza 
K ö m l ő  t e l e p ü l é s r e . 
A kirándulók sok közös élményt sze-
reztek ezen csodás nap alatt, amit 
hazaérkezésüket követően megosz-
tottak családtagjaikkal. 

Augusztus 

Folytatódtak a tanoda jellegű foglal-
kozások a Csillagpontban 

Augusztus 18-án családi napot tartot-
tunk Kömlő településen. Gyerekprog-
ramok, meghívott előadók és helyi 
feltörekvő tehetségek léptek színpad-
ra. A program egy teljes napot felölelt 
és szinte az egész település lakója 
betekintést nyerhetett a rendezvény-
re. 

Augusztus 23-25: Horpácson egy ki-
sebb tábor jellegű kirándulást szer-
veztünk a célterületen élő tanodás 
gyerekek számára. Színes progra-
mokkal és teljes ellátással. 

2019. 08. 23. napján 8 órakor a Kömlői 
Csillagpontról autóbusszal indultunk 
el a táborozókkal Horpács településre 
a Horpácsi Európa Pihenő Központ-
ba. A tábort 12 órakor foglaltuk el, 
ahol finom ebédel fogadták a gyere-
keket.   

A tábor ideje alatt változatos progra-
mokon vehettek részt a gyerekek, 
mint például csapatépítő színházi 
foglalkozás, táncház, íjászat, népi 
játszóház, kézműves foglalkozások, 
tábortűz, múzeumi kiállítás, animáci-
ó s  f o g l a l k o z á s o k . 
A táborozók sok közös élményt sze-
reztek ezen csodás tábor alatt, amit 
hazaérkezésüket követően megosz-
tottak családtagjaikkal. 

 

 

 

 

 

Szeptember 

Jövő műhely foglalkozássorozat foly-
tatása, ahol a hátrányos helyzetű fia-
talok továbbtanulása és motivációjuk 
fokozása a fő cél. A programsorozat 
előadója egy maga is hátrányos hely-
zetű településről származó roma 
származású fiatal, aki jelenleg egy 
külföldi cégnél dolgozik közgazdász-
ként. Az élete során sok akadályt kel-
lett leküzdenie, ennek ellenére kettő 
diplomát is szerzett és tanulmányai 
alatt mindvégig dolgozott. 

Szeptember 13-án egy 50 fős kirándu-
lást szervezünk a célcsoportnak 
(gyerekek és szüleik számára) Szil-
vásváradra és Egerbe. 

Szeptember 14-én egy egészségnapot 
tartunk a településen élők számára: 
ingyenes szűrővizsgálatok, tüdőszű-
rés, vércukor, vérnyomás mérés, 
egészséges életmódra nevelés, gyere-
keknek egészséges életmóddal kap-
csolatos programok, étel és ajándék-
csomag a résztvevőknek. 

Az elmúlt időszakban történt esemé-
nyekről bővebben képekkel illusztrál-
va a Facebook oldalunkon találhat-
tok: 

https://www.facebook.com/K%
C3%B6ml%C5%91i-Csillagpont-
3 3 0 7 6 4 7 4 4 3 8 6 1 2 4 / ?
modal=admin_todo_tour 

 

Vidák Gábor 

szakmai vezető 

A CSILLAGPONT HÍREI 

https://www.facebook.com/K%C3%B6ml%C5%91i-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/K%C3%B6ml%C5%91i-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/K%C3%B6ml%C5%91i-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/K%C3%B6ml%C5%91i-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
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 Forrás: Heves Megyei Hírlap 
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Helyi önkormányzati választások 2019 

Képviselőjelöltek sorrendje: 

  

-          1. Csonka Róbert 

-          2. Farkasné Danyi Tünde 

-          3. Cseh József 

-          4. Varga Julianna 

-          5. Pádár Róbert 

-          6. Bartus Dávid 

-          7.  Kállai Géza 

-          8. Kállai Márk 

-          9. Turó Zsolt 

-          10. Sipos Gáborné 

-          11.Váradi Péter 

-          12. Körömi Béláné 

-          13. Turó Sándor 

-          14. Csonka Sándor 

-          15. Pap Katalin 

-          16. Szűcs László 

-           17. Illés József 

-          18. Antal Péter 

-          19. Németh Lehel 

-          20. Hoffer József 

-          21. Kállai Attila 

-          22. Szászi Károlyné 

-          23. Turó Tibor 

-          24. Lólé Lajos 

-          25. Turó Tamás 

-          26. Fehér Tünde 

-          27. Kalas Kálmán 

-          28. Pengő Roland 

Nemzetiségi képviselőjelöltek  

sorrendje: 

-          1.Lólé Lajos 

-          2. Kalas Natália 

-          3. Tóth Barnabásné 

-          4. Turó Attila 

-          5. Balog Attila 

-          6. Farkasné Danyi Tünde 

-          7. Farkas Antal 

-          8. Fehér Tünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesterjelöltek sorrendje: 

  

-          1. Turó Tamás 

-          2. Pap Katalin 

 

 

 

 

Választópolgárok száma  

összesen: 1 361 fő  

 

HVI 
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2019 július és augusztus hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 
Lólé Leontin                         an: Balogh Bettina ,  

Bari Zoltán                         an: Szuetta Dzsenifer,  

Turi Raul                         an: Turi Cintia,  

Molnár István Gáspár         an: Koós Szilvia,  

Sebestyén Dóra                         an: Telek Ágnes,  

Bari Krisztofer                         an: Illés Klaudia,  

Virág Kevin                         an: Virág Ibolya Anita,  

Pusoma Jázmin Olga        an: Pusoma Kinga,  

Kiss Viola Kira                        an: Horváth Erzsébet  

Berki Patrik                        an: Berki Nikolett,  

Farkas Laurent Krisztofer        an: Farkas Adrienn,  

Bari Krisztofer                        an: Nagy Klára 

2019 július és augusztushónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Kiss Istvánné  élt 88 évet 

Sztankovics Béláné élt 78 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 

Kovács Barbara: Fontos dolgok 

 

Mindenféle fontos dolgok 

jutnak az eszembe, 

hogy például az iskolában 

van-e medence? 

Szünetben szabad-e felmászni a fára, 

és van-e gesztenyefa, beállni alája, 

ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, 

vagy lesz mindenkinél 

az udvaron esernyő? 

 

Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, 

aki majd segít a cipőmet bekötni? 

A tanító néni szeret majd engem? 

Ha jól tudom a leckét, 

megpuszilgat engem? 

Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk? 

És az anyukám is eljöhet majd velünk? 

 

A tanító néni az ölébe ültet? 

Ha nem tudok valamit, 

nagyon megbüntet? 

És ott is lesz szülinap, 

meg gyermeknapi móka? 

Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta? 

Mi vár rám az iskolában, 

úgy szeretném tudni, 

legjobb volna mégis mindig itt maradni!  
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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  

2019. 

 

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 

 

KAMPÁNYNYITÓ  

 

2019. szeptember 27-én 18:00 

Helye: Művelődési Ház 

Turó Tamás polgármester, az elmúlt öt év eredményeiről 

számol be, és ismerteti a következő öt év terveit.  

 

KAMPÁNYZÁRÓ 

 

2019. október 11-én 16:00 

Turó Tamás polgármesterjelölt programjának ismertetése 

és a képviselőjelöltek bemutatása. 

17:00 Bunyós Pityu 

18:00 Aranyszemek 

Helyszín a Fő utca 

 

Szeretettel várunk minden választópolgárt  

és érdeklődőt! 

 

Turó Tamás 

polgármester 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

