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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  1. szám 

Tisztelt Kömlői lakosok! 

L assan, de biztosan haladunk a téli időszakból a 

kellemes tavaszi idő felé. Ez az időszak lehetősé-

get teremt arra, hogy elinduljanak a különböző beru-

házások és építkezések, melyeket a korábbi újság-

cikkben említettem Önöknek! 

Ez úton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az idei 

évre is sikerrel pályáztunk három közfoglalkoztatási 

programra. Szociális, Helyi sajátosság illetve Mező-

gazdasági program, melyekre 100% bér és járuléktá-

mogatást, valamint 20% dologi támogatást kapunk, 

melyből önkormányzati szolgálati lakást újítunk fel, 

valamint folytatjuk a járdaépítést, és felújítást is.  A 

programokban összesen 89 fő tud részt venni. 

Február 4-én a Művelődési házban megtartott falu-

gyűlésen sajnos igen kevés létszámmal vett részt a 

lakosság, többen jelezték, hogy nem jutott el hozzá-

juk az információ, hogy gyűlés lesz, így úgy döntöt-

tem ismét összehívok egy fórumot, melyen megtar-

tottam polgármesteri évértékelőmet. A fogadtatás 

igen kellemesnek bizonyult, szinte teltház volt. Itt 

említeném meg, hogy a korábbi falugyűlésen értek 

olyan kritikák, melyek az emberek felé nyújtott segít-

ségemet véleményezték. Úgy gondolom ezen segítsé-

gek a lakosság számára pozitív hatásúak. Gondolok 

itt pl. a Népkonyhára, melynek keretén belül napon-

ta 700 adag egytálételt osztunk szét. Segítünk a la-

kosságnak pl abban, hogy visszaköttessük a villanyt 

azokhoz a családokhoz, akiknél valamilyen okból 

kifolyólag kikötötték, vagy netalántán nem is volt. 

Azzal érvelni és kritizálni e cselekedeteket, hogy mi-

nek köttessük vissza a villanyt, úgy is ki fogják majd 

kötni megint, nos, ez számomra olyan gondolkodás-

módot jelent, hogy ne együnk, ha később úgy is meg-

éhezünk. Ezekkel a kritikákkal talán még nem is len-

ne baj, ha ezt nem a képviselőtestület egyik tagja ten-

né. Egy képviselő, akinek a testületben az a feladata, 

hogy az emberek érdekeit képviselje, hiszen a válasz-

tók azért szavaznak valakinek bizalmat, hogy ezáltal 

a képviselőn keresztül érvényesítsék akaratukat, 

hogy az életük jobb legyen, hogy az Önkormányza-

ton belül olyan döntések szülessenek, amelyek az 

emberek életére pozitív hatással vannak. Kaptam 

támadást már arra vonatkozólag is, hogy minek az 

embereknek ide tűzijáték. Nos úgy gondolom, hogy 

sokuknak nincs lehetősége ellátogatni más városok-

ba, netalántán a fővárosba, hogy egy ilyen műsort 

élőben lássanak. Valamint miért ne tegyük, ha meg 

van rá a lehetőségünk, ha meg van rá a forrás. Miért 

ne legyen Kömlőn színesebbnél színesebb progra-

mok sokasága? Miért ne legyen Kömlőn aktív társa-

sági élet? Miért ne ünnepelhetnénk meg mi is méltón 

augusztus 20-át? Vagy jobb, ha nincs semmi?  

Szintén ebben a hónapban meghívást kezdeményez-

tem a helyi vállalkozóknak egy kerekasztal beszélge-

tésre, ahol az elmúlt évet értékeltük közösen, vala-

mint a jövőt illető tervekről kértem ki véleményüket 

és javaslatukat. Szerencsére nagyon sokan vettek 

részt a megbeszélésen, illetve akik nem tudtak eljön-

ni, Ők jelezték és továbbra is támogatásukról biztosí-

tottak. 

Hamarosan elindulnak az idei év beruházásai, me-

lyekre már most azt mondhatom, hogy 2019 a telepü-

lés életében az építkezés, és a fejlődés éve lesz. Úgy 

gondolom bátran kijelenthetjük, hogy településünk 

hosszú idő után a fejlődés útjára lépett, hiszen nem 

csak községet, hanem közösséget is építünk. 

Turó Tamás 

polgármester 
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SZEGREGÁCIÓ. SZEGREGÁLÁS. 

 

N em egyszerű, latin eredetű szavak, rendsze-

res ismétlésük népszerűvé, szinte a magyar 

szókincs részévé teszi őket. Mit is jelent magyarul a 

szegregáció? Elkülönítést, kirekesztést. Miért kell 

akkor ezek helyett az idegen szó? Rájöttem, hogy 

idehaza a nem mindennapi, az érthetetlen 

„szakszavak” bizonyos tudományosságot kölcsö-

nöznek az azokat felvonultató írásnak vagy elmon-

dott beszédnek. Különösen utóbbi esetben van je-

lentősége, mert ami hamar elhangzik, nem mindig 

ellenőrizhető! 

Miért foglalkoztat engem a szegregáció?  

Azért, mert olyan faluban élek, melyben ez a kifeje-

zés, illetve az ezzel a szóval kifejezett magatartás a 

mindennapok része. A magyarhonban született, 

törvény szerint magyar állampolgárok, melynek 

egyes roma tagjai nagyszájúan és tudatlanul vallják 

magukat CIGÁNY Állampolgárnak (a nem létező 

Cigányország polgárainak), magukat kirekesztett-

nek érzik.  

De ki, kit, miért és hogyan szigetel el?  

A roma lakosság kitartóan mutat azokra a 

„magyarokra”, akik őt szegregálják. De – kérdem 

én – hány olyan roma lakos van, aki a családi klán-

jához egyáltalán közel engedi a magyart? És nem-

csak a romák körében léteznek a családi klánok. A 

munkahely, barátság, ismeretség, jószomszédi vi-

szony alapján kialakult körök szintén zártak. Köm-

lőn régóta tudjuk, hogy a bevándorlókat nem fo-

gadják be. Bevándorlók? Elfelejtettem, hogy az 

migránst jelent (helyben: migráncs). Léteznek ilye-

nek? Nyilván. Itt, aki nem bevándorló, az a XVIII. 

század végén betelepített volt. Magam is betelepült 

vagyok és javíthatatlan. Mai napig nem tudom elfo-

gadni, hogy egy közösség, amely gyakorlatilag 

azért vált zárttá, mert tagjai közül csak a férfiak jár-

tak messzebb, mint a környező 50 km-en belüli te-

lepülések, senki bejövőt nem akartak a klubjuk tag-

jának elfogadni. Ezért Kömlő népe nem igazán ösz-

szefogó közösség. Megnyilvánul ez minden olyan 

alkalommal, rendezvénnyel, amely az egész lakos-

ságot szólítaná meg. Legutóbb a farsangi bált kiál-

tották ki cigánybállá, melynek eredeti szervezői 

Siposné Marika tanárnéni és Varga Juli voltak. Vég-

legesítéskor lépett be polgármesterünk, hogy ne 

kelljen a bulit lemondani. És ki jön el a bálra? Nyil-

ván, nem a „magyarok”. Ők félrehúzódnak. Május 

elsejei csindarattakor is csak a kötelező édesség és 

játékvásárlásra jönnek ki a pályára. Falunapkor vi-

szont tündökölnek az Öreglányok, mert nincs 

ugyan cukrászpapírjuk, de édes költeményeket süt-

ni csak ők tudnak igazán! 

Tehát, ha van a falunak két egymás mellett élő nép-

csoportja, mindkettő belülről is szegregáló, mit te-

hetünk a kettő közötti szegregáció ellen? A nagybe-

tűs Élet lassan megoldja a helyi problémát, mert a 

magát színmagyarnak valló lakosság lassan kihal. 

A romák nem akarnak tömegesen felemelkedni, ez 

munkába, energiába kerül. Az iskola (amelyben 

már kétkézen számlálható nem roma gyerekek a 

kirekesztettek, megvertek, kiutáltak, stb.) nem tud-

ja kitermelni az utánpótlást sem a tanintézmények, 

sem a közintézmények számára. 

Nem lenne értelmesebb együtt leülni, megbeszélni 

a dolgokat, megfelelő programokkal az embereket 

egymás tiszteletére és legalább elviselésére megta-

nítani? Nem lenne jobb, mint minden elől elzárkóz-

ni? 

Szerintem az INTEGRÁCIÓ szót kellene megta-

nulni, felkapni, a befogadást, a szót és magatartást, 

ami egy egészséges közösség létének alapfeltétele. 

És keveseknek jut eszébe, hogy ez a szegregáció 

ellentéte! 

 

 

 

 

Pap Katalin 

Kömlő Népe Alapítvány elnöke 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

Báloztak a nyugdíjasok 

 

B atyusbálba gyűltek össze megyénk nyugdí-

jasai  az andornaktályai tornacsarnokban. 

Ugyanis itt rendezte meg február 19.-én, a már 

hagyományossá vált Zsuzsanna-bált  a Heves Me-

gyei Nyugdíjasszövetség. Az eseményen több-

száz, a szövetséghez tartozó szépkorú vett részt, 

köztük a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai is. 

A rendezvény a Zsuzsák köszöntésével kezdődött, 

majd Andornaktálya és Sarud polgármestereinek 

műsorával folytatódott, akik tárogatóval és har-

monikával   adtak elő jól ismert dallamokat és kö-

zös éneklésre buzdították a résztvevőket. (Nagyon 

nem kellett erre noszogatni senkit sem!) 

Ezután  a szerepelni vágyó csoportok produkciói 

következtek. Volt ott minden: zenés, táncos, éne-

kes előadások, vidám jelenetek. Ahol csak lehetett 

bekapcsolódott a közönség is: táncra perdült, és 

sok-sok torokból zengett a népdal, az operett, a 

nóta.  

Az események sora  tombolahúzással folytatódott, 

szorgalmasan nyújtogattuk kezünket az elnyert 

tárgyakért. Az igazi bál csak ezután kezdődött, 

ahol a jelenlévők bajukat, bánatukat elfeledve, ko-

rukat meghazudtolva táncoltak, mulattak együtt. 

Sajnos, az idő azonban gyorsan szaladt, észre sem 

vettük és már el kellett hagyni a „báltermet”. 

Nagyon jól éreztük magunkat az egész nap folya-

mán. Fájó szívvel, fájó lábakkal, de vidáman tért 

haza kis csapatunk, és már alig várjuk 2020. febru-

ár 19.-két! 

Besenyei Jánosné 

klubvezető 
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 SULI HÍREK 

Féléves értékelés 

 

J anuár 25-én ért véget az első félév, utána került 

sor a félévi bizonyítványok megírására. Az osz-

tályfőnökök, szaktanárok értékelése alapján az is-

kolavezetés összeállította a félévi beszámolóját, 

amelyet a nevelőtestületi értekezleten, február 8-án 

fogadták el a kollégák, a fenntartó Egri Tankerületi 

Központ szakreferensei részére megküldésre ke-

rült.  

Legjobb magatartás alsóban az első félévben 1.b, 

4.b,  felsőben: 6.a                 

 

 

 

    

 

Legjobb tanulók: 

 
 

Gratulálok a legjobb tanulóknak és további kitartó, 

sikeres munkát kívánok nekik! 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 

Osztály Legjobb tanuló 

1.a Bari Dominik 

1.b Illés Péter Pál, Lólé Ramóna Alexandra 

2.a Lakatos Ivett 

3.a Berki Ádám, Botos Orsolya 

4.a Illés Márton 

4.b Turó Molli 

5.a Gaál Norbert 

6.a Lólé Viktória 

6.b Bari Erik Alex, Kálli Fanni 

7.a  Nagy Nikoletta 

7.b Illés Tamás Dávid- a felső tagozat egyet-
len kitűnő tanulója!!!! 

8.a Varga Tibor 

8.b Besenyei Máté 

Mozgalmas december 

A z EFOP-3.1.5- 16 „ A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elne-
vezésű pályázat keretében 2018. december 17-én  Családi napot szerveztünk, ahol 260 résztve-

vő volt jelen.  
13 helyszínen kézműves foglalkozások folytak, ahol karácsonyi dekorációk készültek. A napközi 
konyháján pedig a Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetésével mézeskalácsot sütöttek a gyerekek.  
A büfében a különböző karácsonyi csemegék, hotdog, ízletes teák, forró csokoládé mellett még 
zsákbamacskát is lehetett vásárolni. A mézeskalács is nagyon finomra sikerült. Ezúton szeretném 
megköszönni a Szülői Munkaközösség vezetőjének, Kállai Erikának és a Nyugdíjas Klub vezetőjé-
nek, Besenyei Jánosnénak kiemelkedő szervező, segítő munkáját.   
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SULI SPORT KÉPEKBEN 

Országos döntő lányok 7. hely, 5. hely; Fiúk 7. hely, 5. hely  

Teremgyeplabda  

LAKOSSÁG I T ÁJÉKOZT AT Ó  

A védőnő ajánlásával 

FEJTETŰ ÉS A FEJTETVESSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS 

GYERMEKKÖZÖSSÉGEKBEN  

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala és az Orszá-

gos Epidemiológia Központ közösen hívja fel a szülők 

figyelmét arra, hogy célzott odafigyeléssel megelőzhető a 

gyermekközösségekben megjelenő fejtetvesség, amely 

minden évben visszatérő jelenség ebben az időszakban. 

A fejtetű elsősorban az általános iskolákban, de eseten-

ként az óvodákban és bölcsődékben is megjelenik. A fej-

tetű fertőző betegséget nem terjeszt, ártalma elsősorban 

a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek 

következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. 

Elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrab-

ban úgy, hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz 

ér. Azonban egyik személyről a másikra bizonyos, közö-

sen használható tárgyakkal (pl. sapkával, fésűvel, hajke-

fével) is átvihető. 

A megelőzés egyik leghatékonyabb tényezője a szülői 

gondoskodás! 

 Fontos, hogy otthon fordítsunk kellő gondot a rendszeres 

hajápolásra, a hajmosásra és fésülködésre valamint ellen-

őrizzük gyermekeink megfelelő tisztálkodását. Továbbá 

hasznos, ha időről-időre átvizsgáljuk a gyermek haját, 

nincs-e benne élő tetű vagy serke. Amennyiben ezekre a 

tevékenységekre nem helyezünk hangsúlyt, megeshet, 

hogy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan elszaporo-

dik. 

Előfordul, hogy a szülői gondoskodás ellenére közösség-

ben mégis megfertőződik gyermekünk. Ilyenkor használ-

juk a gyógyszertárakban, drogériákban megvásárolható 

tetűirtó szereket. A megvásárolt irtószert minden esetben 

a címkén lévő használati utasítás szerint, nagy gondos-

sággal alkalmazzuk! A címkén feltüntetett hatás kizárólag 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett, 

OTH engedélyszámmal ellátott, az Országos Epidemioló-

giai Központ által hatástani szempontból bevizsgált tetűir-

tó szerek esetén garantálható. A készítmények hatása 

vegyi úton érvényesül, így azok a lárvákat és tetveket 

(készítményenként különböző időtartam alatt) biztosan 

elpusztítják. 

Az engedélyezett tetűirtószereket kétféle módon bedör-

zsöléssel és bekenéssel alkalmazhatjuk. A kezelést köve-

tően különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszá-

lakról történő eltávolítására. Mivel a serkék cementszerű 

anyaggal erősen rögzítettek, ezért erre a célra csak a sű-

rű fogazatú fésű vagy az egyenkénti (két köröm közé fog-

va, esetleg csipesszel történő) lehúzás alkalmas, de egy-

egy serke a hajszállal együtt le is vágható. A haj serke-

mentessége jelzi, hogy a kezelést gondosan végezték el. 

Forrás: ÁNTSZ 

Heves Megyei Kormányhivatal  

Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály  
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  ÓVODAI HÍREK  

A  karácsonyi ünnepséggel búcsúztattuk az 

óvodában az évet. A szeretet ünnepén a cso-

portok kedves karácsonyi műsorral köszöntötték 

egymást.  A csoportok karácsonyfája alatt ebben 

az évben is sok-sok új játék várta az ovisainkat. 

Amit azonnal a birtokukba is vettek és nagy 

örömmel játszottak a szép és új játékokkal.  Az 

ünnep hangu-

latát a Gala-

gonya Báb-

színház ünne-

pi műsora 

koronázta 

meg. A szín-

vonalas báb-

előadást az 

óvoda min-

den kisgyer-

meke öröm-

mel fogadta. 

A közösen 

elköltött ün-

nepi ebéd 

után vettük 

búcsút egy-

mástól.  Az új 

év kezdete 

minden gond 

nélkül elkez-

dődött. Saj-

nos a betegségek folyamatosan tizedelték a gyer-

mekeket és a dolgozókat sem kímélték. Továbbra 

is kérem a kedves szülőket, hogy a gyermekkö-

zösség érdekében beteg gyermeküket az óvodába 

ne hozzák. Minden esetben vigyék orvoshoz.  

Február elején a Méhecske csoportból jár 13 kis-

gyermek a Harlequin Bábszínházban Egerben, a 

Csillagszemű Juhász című bábjátékot tekinthették 

meg.  Hálásan köszönjük Turó Tamás polgármes-

ter úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta tele-

pülés kisbuszát és Szűcs Laci bácsinak, hogy elfu-

varozta a csipet csapatot Egerbe. 

Február hónapban minden csoportban megrende-

zésre kerülnek a farsangi mulattságok. A gyere-

kek nagy izgalommal készülnek és változatos jel-

mezekben pompáznak. Reméljük sikeresen elker-

getjük a telet és végre megérkezik a várva várt 

tavasz is.  

A tavasszal esedékessé válik az óvodai beiratko-

zás, melynek 

pontos idő-

pontjáról a 

településen 

elhelyezett 

hirdető táblá-

kon, illetve 

ezen újság ha-

sábjain érte-

sülhetnek. Ad-

dig azonban, 

hogy ne a be-

íratás előtt 

keljen keres-

getni kérem a 

tisztelt szülő-

ket, hogy te-

kintsék át az 

alább felsorolt 

dokumentu-

mokat, amely-

re a beíratás-

nál elengedhe-

tetlenül szükségük lesz.  

-Gyermek anyakönyvi kivonata 

-Gyermek TAJ kártyája 

-Gyermek lakcímkártyája 

-Gyermek nevére kiállított érvényes gyermekvé-

delmi és hátrányoshelyzetű határozat 

-amennyiben rendelkezik a gyermek szakértői 

véleménnyel annak egy példánya 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

A  2018-as év két utolsó rendezvénye a Faluka-

rácsony és a Karácsonyi Hangverseny volt. 

Mindkettő már hagyománynak számít, hiszen 4. 

alkalommal kerültek megrendezésre. 

A Falukarácsonyon megtelt a Művelődési ház 

nagyterme. A színpadon a falu apraja és nagyja 

ünnepelte a karácsony közeledtét. Polgármester úr 

szokásához híven szépen összefoglalta a kará-

csony törté-

netét és hogy 

napjainkban 

mit is jelent 

ez a szép ün-

nep. Az óvo-

dások na-

gyon aranyos 

kis műsorral 

kedveske d-

tek, majd az 

iskola tanulói 

verseket, da-

lokat adtak 

elő. A zum-

bás lányok 

Mikulástánca 

után a Baha-

ma's Blues 

Band kará-

csonyi dalai zárták az ünnepséget. Rendhagyó 

módon a Szeretetvendégségre most a Csillagpont 

udvarán került sor, ahová közösen átvonultunk. A 

sátrak alatt kényelmesen vendégül látták az oda 

érkezőket. Gulyás leves, káposzta, beigli, gyü-

mölcs, szaloncukor szerepelt a kínálatban. Jó han-

gulatban, kellemesen elbeszélgetve telt el a dél-

után.  

A Karácsonyi Hangverseny két állandó szereplője 

és szervezője Gonda László és Báder Ernő. Két 

csodás hangú hölgy társaságában- Denk Viktória 

és Völgyi Zsuzsi-adták elő ünnepi műsorukat a 

lelkes közönség nagy örömére.  

Sajnos még mindig alacsony a részvétel ezeken a 

hangversenyeken. A lakosság nem él ezzel a kul-

túrprogram lehetőséggel. Pedig csodás élményt 

nyújtanak ezek a koncertek. 

Január 13-án Emléktűz gyújtásával tisztelegtünk a 

Donnál elesett, megfagyott magyar katonákra. A 

rendezvény a templomban szentmisével kezdő-

dött, majd az önkormányzat ünnepi műsorával 

folytatódott. Polgármester úr szavai után az iskola 

tanulói-Kállai Fanni, Száva Mirella, Szamkó Ro-

nald-énekeltek, szavaltak. A Nefelejcs Népdalkör 

szép kato-

nadalai és 

Sipos Lajos-

né megható 

verse zárta 

a megemlé-

kezést. A 

résztvevők 

mécseseket 

gyújtottak 

az elesettek 

tiszteletére, 

majd forró 

teával, for-

ralt borral a 

kézben kö-

rül állták az 

emléktüzet. 

Január 23. a 

M a g y a r 

Kultúra napja. Ebből az alkalomból látta vendégül 

könyvtárunk a JAJA együttest. Ők megzenésített 

versekkel tisztelegtek a Himnuszunknak, amit 

ezen az estén Sipos Lajosné Bözsi néni tolmácsolt 

a közönségnek. Az együttes már többször járt tele-

pülésünkön, színvonalas, jó hangulatú műsoruk 

felejthetetlen élmény számunkra. A rendezvényre 

látogatóknak a Napközi Konyhán sütött finom 

pogácsával kedveskedtünk. 

 

 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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A KÖNYVTÁR ÉS A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS HÍREI 

 „ Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy 

költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy 

szép festményt, és, amennyiben lehetséges, tegyünk valami 

jót. Az ember legfőbb érdeme éppen az, hogy amennyiben 

teheti, felülkerekedik a külső körülményeken, és minél ki-

sebb befolyást enged azoknak.”  

/ Johann Wolfgang Von Goethe /  

 

Élet a könyvtárban!   

 

H imnuszunk születése napját, január 22-ét, a 

legújabb kori történelmünk avatta a Ma-

gyar Kultúra Napjává. Ez, az a nap, amikor főhaj-

tással emlékez-

hetünk meg leg-

fontosabb közös 

kincsünkről, ar-

ról, amely jelző-

jét és minősíté-

sét adhatja lé-

tünknek, amely 

megkülönböztet 

bennünket más 

népektől.  

A kultúra napja 

akkor válik igazi 

ünneppé, ami-

kor a ránk ha-

gyott kulturális 

örökségünkkel 

felelőséggel bá-

nunk, az utá-

nunk következő 

nemzedék felé 

átörökítve min-

tát mutatunk, törvényei szerint élve és tanulságait 

érvényesítve élünk. 

Ezekkel a gondolatokkal ünnepeltünk mi is a JaJa 

együttessel, akiket már sokan ismernek, hiszen 

több alkalommal is volt fellépésük a településen.  

Bár nálunk, Magyarországon a 1990-es évektől 

kezdődően vált ismertté a február 14-én tartandó  

Valentin (Bálint) nap. Az angolszász országokban, 

többek között Angliában, Francia országban egy 

keresztény  ünnep.  

Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák 

szerelmüket, vagy szerelmes üzenettel kedves-

kednek neki. A Valentin-nap vallási eredete világ-

szerte, így Magyarországon is elhomályosult. A 

könyvtárban is sok gyerek rajzolta és vágta, készí-

tette a piros szíveket szerelmének. Az 5. osztályo-

sak egy fényképpel, maradandóvá tették ezt a na-

pot.  

Jelenleg Ferkovics József roma származású festő-

művész fest-

ményei, grafi-

kái láthatók a 

könyvtárban, 

akinek az 

é l e t ú t j á r ó l 

egy többszö-

rösen díjnyer-

tes dokumen-

tumfilmet ké-

szített Boros 

Ferenc és 

Rozmán Lász-

ló.  

A kiállítás 

m e g n y i t ó 

Száva Mirella 

és Szamkó 

Roland elő-

adásával kez-

dődött, majd 

a megnyitó 

beszédet kö-

vetően megnéztük a dokumentumfilmet. A művé-

szet megihletett egy-két jelenlévő fiatalt és a rög-

tönzött rajzaik annyira jól sikerültek, hogy a kiál-

lítási anyag közé csempésztük.  

http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
http://idezetkereso.hu/idezet/Ha-fiatalok-akarunk-maradni--mindennap-olvassunk-el-egy-k%C3%B6ltem%C3%A9nyt--hallgassunk-egy-kis-zen%C3%A9t--n%C3%A9zz%C3%BCnk-meg-egy-sz%C3%A9p-festm%C3%A9nyt--%C3%A9s--amennyiben-Johann-Wolfgang-Von-Goethe/uNRpRxoL/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerelem
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A szociális alapellátásban (étkeztetésben) jelenleg 

78 fő részesül, akiknek egy része saját maga viszi 

az ebédet, 45 fő részére pedig a szociális segítők 

hordják házhoz munkanapokon a meleg ételt.  Az 

önkormányzat jóvoltából a település lakói részére 

mindenkinek jár egy adag meleg étel a népkony-

háról, melyet a szociális étkeztetéssel együtt kap-

ják meg a rászorulók a konyháról. A kiszállítást 

szintén a szociális segítők végzik.  

A házi segítségnyújtást egészségi állapotra figye-

lemmel, 20 fő veszi igénybe,  ebből  11 fő személyi 

gondozásban részesül, melyet 1 fő gondozó, 8 fő 

szociális segítő lát el lelkiismeretesen.  A gondozói 

feladatok ellátása szakképesítéshez kötött, ezért 

november közepétől, további 1 fő szociális segítő 

került beiskolázásra a szakképzettség megszerzé-

séhez.  

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 

azon lakosok számára biztosított ellátási formák, 

akik koruk, szociális helyzetük, vagy egészségi 

állapotuk miatt rászorultak ezen szolgáltatásokra. 

 

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászo-

rultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezte-

téséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 

önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan nem 

képesek biztosítani.  

A házi segítségnyújtást azon idős, beteg, fogyaté-

kos személyek vehetik igénybe, akik önmagukat 

nem, vagy csak segítséggel képesek ellátni, a min-

dennapi élet feladataiban (pl. bevásárlás, hivatalos 

ügyintézés, gyógyszeríratás) mások segítségére 

szorulnak. 

Aki igényelni szeretné a szociális étkeztetést, vagy 

a házi segítségnyújtást, arra írásban, formanyom-

tatványon beadott kérelemmel van lehetőség, mely 

nyomtatvány a szociális irodában kérhető és a ki-

töltött nyomtatvány oda, vagy a gondozóknak le-

adható.  

 

 Bedécs Mária 

 könyvtáros 

Röviden… 

Ferkovics József festőművész élete 

Ferkovics József a Zala megyei Letenyén született 1961. 

április 17-én. Szülei korán elváltak, ezért gyermekott-

honba került. Egészen kiskorától lerajzolt mindent, amit 

átélt vagy látott. Tanárai felfigyeltek tehetségére és több 

pályázatra benevezték. 1974-ben Japánban egy nemzet-

közi gyermekrajz-versenyen második helyezést ér el. 

Ennek ellenére az intézet Komlóra küldi vájár szakmun-

kástanulónak. Mellette a pécsi Képző- és Iparművészeti 

Középiskolában Horváth János grafikusművész csiszol-

ja tehetségét. (Tizennyolc éves kora után ismeri meg 

a szüleit, ekkor találkozik először a cigány kultúrával.) 

1982-ben Budapestre megy, a  Képző- és Iparművészeti 

Főiskolán Pajzs László és Fóti Ernő festőművészek ma-

gántanítványa lesz. Közben megnősül, és a  főiskolát 3 

év után abbahagyja. Egy ideig bányászként dolgozik. 

1989-ben Nagykanizsára költöznek, alkotómunká-

ra vágyik. Évekig tanít, szakkört vezet, gyerekeket ké-

szít fel. Közben befejezi főiskolai tanulmányait, grafikus 

diplomát szerez. Ma ismét Budapesten él.  

Számos tematikus és csoportos tárlaton szerepelt, töb-

bek között 2000-ben a Roma Képzőművészek III. Orszá-

gos kiállításán, 2007-ben a székesfehérvári Csók István 

Képtárban az „Együttállás”, illetve a Nemzeti Galériá-

ban az „Emlékezés színes álmai” címet viselő kiállításon 

mutatkozott be. 2003-ban az Amaro Drom roma lap 

felkérésére elkészíti a  mára már híressé vált holokauszt 

grafikai sorozatát, amely a Páva utcai Holokauszt Em-

lékközpontban több ízben is látható volt. 

Kedvelt témái: az emberek, a szegénység és a természet. 

Számos stílusban alkot, mégis van egy saját, csak rá jel-

lemző egyéni kifejezésmódja. Műveit hazánk jó néhány 

települése mellett Berlinben, Londonban, Nápolyban, 

Rómában, Pekingben és Washingtonban is bemutatták. 

Alkotásai számos közintézményt díszítenek, s megtalál-

hatók a Roma Parlament Képtárában, a  Néprajzi Múze-

um és a Magyar Művelődési Intézet gyűjteményben. 

 

Szerző: A Cigány festészet Magyarországon 1969-2009 

alapján (forrás: internet) 

(A szerkesztő) 
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A z idő előrehaladtával lassan kialakul egy élet-

ritmus a Gyerekház életében.  

Elsődleges célunk még mindig a szülők megnyeré-

se és meggyőzése a Gyerekház rendszeres látoga-

tásáról. Úgy tűnik, lassan elmozdulunk a holtpont-

ról.  

Bár a téli zord időjárás és a járványos időszak gátat 

szabott a gyerekek rendszeres megjelenésének, 

ennek ellenére sikerként könyvelhetjük el, hogy az 

elmúlt hónapban – a Gyerekház fennállása óta elő-

ször – Csonka Kristóf édesanyjával az előírásoknak 

megfelelő rendszerességgel látogatta a Gyerekhá-

zat.  

Célunk, hogy az 

előttünk álló idő-

szakban legalább 

négy családnál érjük 

el, hogy rendszeres 

látogatóink legye-

nek, ami azt jelenti, 

hogy egy hónapon 

belül legalább he-

tente két délelőttöt 

töltsenek nálunk. 

Biztató, hogy lassan 

növekszik a látoga-

tóink száma (az ed-

dig megjelentek szá-

ma 25 fő, közülük 

nagyobb gyakori-

sággal látogatja a 

Gyerekházat 10 fő) 

és örömmel tapasztaljuk, hogy már nem csak a 2-3 

éves gyermeket, hanem az 1 éves, vagy annál fiata-

labb picinyeket is bátran hozzák közénk az anyu-

kák. Megtapasztalják, hogy a kisgyermek az anya 

közelében biztonságban érzi magát, felszabadult, 

kellemesen és tartalmasan tölti el a néhány órát. 

Távol az otthontól ismerkedik más környezettel, 

emberekkel. Azok az anyukák, akik már több alka-

lommal jártak a Gyerekházban és pozitív tapaszta-

latot szereztek, hírül viszik ismerőseiknek, baráta-

iknak az itt szerzett élményeiket, ugyanakkor a 

Kömlői Biztos Kezdet Gyerekház Facebook olda-

lán az érdeklődők és követőink napi rendszeres-

séggel kapnak képes tájékoztatást a Gyerekház 

életéről, napi eseményeiről, történéseiről.  

Szeretnénk, ha a hozzánk látogató gyerekek és 

szülők minél inkább átéreznék az összetartozás, a 

közösséghez való tartozás érzését. Ennek egyik 

színtere az közösen átélt élmény. Egyik ilyen ese-

mény volt, amikor születésnapi zsúrt rendeztünk 

az 5, januárban született ( 1-2 éves) kisgyermekek 

és vendégeik számára. Ünnepivé varázsolt, feldí-

szített játszószoba, a szülők segítségével sütött 

születésnapi torta, 

zene, tánc, jókedv 

fogadta az ünne-

pelteket. A jövőt 

illetően szeret-

nénk hagyomány-

nyá tenni ezt az 

eseményt.  

A résztvevők szá-

mára felejthetetlen 

élmény marad a 

január 30-i kirán-

dulás Gyöngyösre 

a Mátra Móka Ját-

szóházba. A lelkes 

kis csapat az Ön-

kormányzat által 

biztosított autó-

busszal / amit ez 

úton is szeretnénk megköszönni!) indult a nagy 

kalandra!! 

Sajnálom, hogy hely hiányában nem lehet közzé 

tenni azokat a fotókat, amelyek megörökítették a 

ragyogó, boldog gyermekarcokat és gyermekké 

változott önfeledt felnőtteket.  

Vitkóczi Róza 

vezető 

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

A z év első hónapján a fő hangsúlyt a fiatalok 

készségeinek fejlesztésére és a szülőkkel való 

szorosabb kapcsolat létrehozásba fektettük. Tema-

tikus foglalkozásokat szerveztünk a Csillagpontba, 

ahol a helyi általános iskola diákjai szabadon és 

oldott hangulatban végezhették tanulmányaikkal 

kapcsolatos feladataikat. Az iskola tanulói minden 

hétfőn, csütörtökön és pénteken érkeztek hozzánk 

a szolgáltató pontba, ahol a szociális munkás kollé-

gáink felkészülten, programokkal várták a diáko-

kat. 

A hónap második felében a tematikus programok a 

farsangi ünnepek és készülődés jegyében zajlottak. 

A kisiskolás diákok farsangi álarcokat készíthettek, 

különböző kézműves programokon vehettek részt, 

valamint fejlesztő, készségfejlesztő és csapatépítő 

játékokon vehettek részt, aminek a fő célja a közös-

ség építése egy eggyé kovácsolása. 

Ezzel párhu-

zamosan ter-

mészetesen a 

szolgáltatás 

folyamatosan 

zajlott a Csil-

lagpontban, a 

helyi lakosok 

számára ta-

nácsadás és 

egyéb szak-

mai segítség-

nyújtás tekin-

tetében. 

Január 22-én egy családi napot tartottunk a Kömlői 

Csillagpontban. Közös főzés és családi, gyerek-

programokkal vártuk a szegregátumban élőket és 

családjukat. A résztvevők ételadományban is rész-

sültek. 

Február 

A február hónapban folytattuk a klubfoglalkozáso-

kat a Csillagpontban, tervben volt egy napközi tá-

bor is, de a gyerekek nagy létszámban lettek bete-

gek, így ezt elnapoltuk. Február 22-e péntekre egy 

farsangi ünnepséget szerveztünk a szolgáltató köz-

pontba, farsangi kézműves programok, farsangi 

fánk sütés és egyéb közösségfejlesztő programok-

kal várjuk a résztvevőket. Március hónapban egy 

kirándulást szeretnénk egy közeli településre szer-

vezni. 

A projekt célcsoporttagokkal folyamatos a kapcso-

lata szociális munkásainkkal. 

Elindult a mosási lehetőség a Csillagponton, az új 

mosógépek használatbavétele továbbra is biztosí-

tott. Az új tűzhely lehetőséget biztosít a helyben 

való ételkészítésre, amellyel plusz szolgáltatást tu-

dunk nyújtani a célcsoporttagoknak. 

 

Csikós Zita 

szociális munkás 
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Tisztelt Kömlőiek! 

 

E ngedjék meg, hogy beszámoljak a Kömlői 

Sport Club elmúlt időszakáról.  Labdarúgó 

csapatunk a Megyei III. Osztály Déli csoportjában 

6. helyen végzett az őszi fordulóban.  4 győzelem, 

4döntetlen és 3 vereséget szenvedett el.  Házi gól-

lövő listát Ifj. Turó Tamás vezeti 8 góllal. 2019. Ja-

nuári elnökségi ülésen, úgy döntött az elnökség és 

a játékosok, hogy továbbra is Varga János vezeti a 

csapatott. Tavaszi szezonban csapatunkat erősíteni 

fogja Csík Sándor, Csík Ervin és Nagy István kik 

Pélyről igazoltak vissza hozzánk. Biztosan Önök is 

láthatták már, hogy a Sportpályán elkészült a mo-

bil lelátó és az eredményjelző rendszer is. Nagy-

büszkeségünk, hogy már településünk is rendelke-

zik egy saját műfüves pályán, melyet megtekinthe-

tik az iskola 

udvarán. Úgy 

g o n d o l o m , 

hogy igazán 

nagyszerű do-

log, hogy tele-

pülésünkön is 

van már műfüves pálya. Felnőtt csaptunk nevezett 

a Imola – Hírlap Téli kupában, ahol igen szép 

eredményt értettek el. Megye III. Osztályú csapat-

ként kerültek a legjobb nyolc közé. 32 csapat közül 

a 8. helyen végeztek. Tornazárást követően 

 MLSZ – HEVES MEYGEI IGAZGATÓSÁGA 

Kömlő Sport Club csapatát FRAY PLAY dicséret-

ben részesítette.  Az Önkormányzatnak és Polgár-

mester Úrnak köszönhetően minden játékos közel 

20.000Ft-os felszerelést kapott és teljes garnitúra 

mezt kaptak. Tavaszi szezont Március 16.-án fogja 

kezdeni. Hazai pályán megpróbálja a csapat Pély 

együttesét legyőzni. Hisz első fordulóban nagyfö-

lénnyel tudott szert tenni a Pélyi együttes. Bízunk 

abban, hogy a tavaszi szezonban már a dobogón 

tudunk szerepelni.  

Szintén büszkén számolhatunk be arról, hogy 

Egerben jutalmazták a „Bozsikos” szakembereket. 

A Bozsik Egyesületi Programban dolgozó szakem-

berként, Kömlői Besenyei János munkáját ismerték 

el díjjal. Besenyei János úgy fogalmazott: jó munka. 

 

Hosszú ideje kifejtett jó munkáért díjazott: 

Besenyei János (Kömlő, edző) 

Úgy gondolom, Besenyei Tanár Úr munkáját nem 

kell senki számára ismertetni. Több generáció ne-

velkedett, nevelkedik a keze alatt. Nagyszerű szak-

embert tudhatunk magunkénak. Hisz hétről hétre 

alázatosan foglalkozik, tanítja a legkisebbektől a 

legnagyobbakig. Mind emellett igen szép eredmé-

nyeket érnek el. Ezúton is köszönjük az áldozatos, 

áldozatos munkát.  

                    Ezúton is köszönjük Varga János és  

Besenyei János áldozatos munkájukat.  

Szintén nagy köszönettel tartozunk Turó Tamás 

Polgármester Úrnak és az Önkormányzatnak. 

Mind azon vállalkozóknak kik támogatják Kömlőn 

a sportolókat.  Hisz, nélkülük nem lenne ilyen 

eredményes a munkánk.  

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok a 

tavaszi szezonhoz.  

 

 

Pengő Roland 

elnökségi tag  

SPORTPILLANAT 



Kömlő Népe-2019. 

13 

 

SPORTPILLANAT 

Tisztelt Kömlőiek! 

E ngedjék meg, hogy beszámoljak a nap-
közi konyhánk működéséről. 2018.-as 

évet úgy gondolom, hogy eredményesen tud-
tuk le zárni. 2018. Decemberi hónapban Pol-
gármester Úr konyhai kisegítők munkájukat 
elismerve minden dolgozót 10.000Ft-os Erzsé-
bet utalvánnyal jutalmazta meg.  Persze, köz-
alkalmazotti dolgozók sem maradtak jutal-
mazás nélkül. Önkormányzatunk sikeresen 
pályázott a konyhai bővítésre, felújításra. En-
nek nagyon örülünk, hisz Önök is tudják, 
hogy hétről hétre nő az étkezők száma.  

Várhatóan már tavasszal elkezdődhet a felújí-
tás. 2019.  Február 1.-től új szakács érkezett 
konyhánkra Tolnai Erik személyében. Így az 
elmúlt időszakban új szakácsunk főzött. En-
nek kapcsán közvélemény kutatást végeztem 
a vendég illetve a szociális étkezőknél, a kö-

vetkezőket tapasztalták, tolmácsolták Tolnai 
Erik szakács felé. 

Köszönjük szépen Turó Tamás Polgármester 
Úrnak és a Képviselő Testületnek az egész 
éves segítségüket. 

  Bárkinek bármilyen észrevétele 
van az ételek minőségével, mennyiségével.  
Kérem, bizalommal keressenek fel személye-
sen vagy pedig a következő telefonszámon: 
06/36-581-005 

Szép évet, jó tavasz várást kívánok! 

 

 

Pengő Roland 
intézményvezető 

NAPKÖZI KONYHA HÍREI 
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2019 január és február hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

 Szécsi Zénó                            an:  Szécsi Annamária 

Báder Karolina Zsanett    an: Horváth Zsanett 

Gál Loréna                              an: Gál Eszter 

Turó Lili                                   an: Illés Nelli 

Kállai Leticia                          an: Kállai Amanda 

Bari Zsófia Bella                   an: Kovács Natasa 

2019 január és február hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Nagy Jánosné élt 87 évet 

Prokai Béláné élt 55 évet 

Turó Aladárné élt 57 évet 

Bollók Andrásné élt 60 évet 

Juhász István Béla élt 59 évet 

Szarvas József élt 61 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 

Forrás: pinterest.com 



Kömlő Népe-2019. 

15 

Gyerekeknek  

Forrás: pinterest.com 

A körtemag 

 

Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagedényt, de 
rajtacsípték, és tömlöcbe dugták. Azon gondolko-
zott, hogyan szabadulhatna ki. Mondja hát az őrnek, 
hogy drága kincse van, ezt szeretné odaadni a ki-
rálynak. Az őr még aznap a király színe elé vitte őt. 

- Mi járatban vagy? – kérdezte a király. 

- Drága kincsem van, felségednek szeretném adni. – 
Azzal előhúzott a zsebéből egy papírcsomagocskát, 
s a királynak adta. 

A király kinyitja: - Hát ez?! Hiszen ez egy közönsé-
ges körtemag! 

- Úgy van, körtemag – hagyta rá a tolvaj -, de nem 
akármilyen. Drága kincset ér: aki elülteti, arany-
körtéket terem neki. 

- S miért nem ültetted el te magad? – tudakolta a 
király. 

- Mert tudd meg, csak becsületes ültetheti el, más-
különben a mag közönséges körtét terem. Tolvaj 
létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam, 
mert tudom, felséged becsületes. 

- Nem, én nem ültethetem el – mondta a király, mert 
kisfiú korában egyszer lopott a piacon. 

A tolvaj felkínálta a magot a főkancellárnak. 

- Nem ültethetem el – mondta a kancellár, mert őt 
meg gyakran megvesztegették. 

A tolvaj felajánlotta a magot a főtábornoknak. 

- Nem ültethetem el – mondotta a tábornok, mert 
mindig olyan hőstettekkel hencegett, melyeknél ott 
se volt. 

Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körte-
magot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki se vállalko-
zott rá. 

- No lám! – kacagott fel a furfangos tolvaj. – Tolva-
jok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek 
egyet sem vetnek tömlöcbe! És én dutyiban üljek 
azért, mert egy agyagedényt loptam? 

Erre már a király sem tudott válaszolni – inkább 
szabadon engedte. 

 

Népmese 
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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 
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