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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  3. szám 

Kedves Kömlői lakosok! 

 

 

É pp, hogy befordultunk a nyárba, máris egy kel-

lemes kánikulával találtuk szembe magunkat. 

Azt már lassan megszokhattuk, hogy az időjárás a 

végletek között ingadozik, de talán szépen lassan 

majd csak stabilizálódik. És mint ahogyan az biz-

tos volt, hogy lesz még az idei nyáron meleg, mára 

az is biztossá vált, hogy a rendszerváltás óta eltelt 

időben az idei 2019-es év, az építkezések éve 

lesz. 

Mondom ezt azért is, mert több pályázatunk és 

beruházásunk is befejeződött, illetve egy jó részük 

még csak most kezdődik el. 

Teljes körűen felújítottuk a Kossuth utcai és a Fő 

úton találhatószolgálati lakásainkat. Szépen las-

san befejeződik a művelődési házunk felújítás so-

rozatának egy része is, melynek keretében külső 

hőszigetelést kapott az épület, valamint a régi pa-

latető elbontása után egy teljesen új cseréptetőt 

kapott az épület, melynek köszönhetően most már 

megszűnnek a folyamatos beázások. A következő 

részben átalakításra kerül majd a szociális blokk, 

mely némi átépítéssel bővülni fog egy mozgássé-

rült illemhellyel is.  

Mint ahogyan korábban már levél formájában tájé-

koztattam Önöket, úgy leírom most itt is, hogy a 

napközi konyhánk Június 17-től nem üzemel, mert 

egy pályázatnak köszönhetően teljes felújításon és 

átépítésen esik keresztül. Új ebédlőrész kialakítá-

sára kerül majd sor a ráépülő emeleten, valamint a 

földszinti részben egy a mozgássérültek számára 

is kialakítunk egy kisebb, 8 fős étkezőt. a teljes 

épület légkondícionáló rendszerrel lesz felszerel-

ve, így lehetővé téve a kényelmes étkezést a nyá-

ri, kánikulai időszakokban is.  

Megújul a Parókia épülete is, melyben egy közös-

ségi tér kerül majd kialakításra, elsősorban oktatá-

sokat és képzéseket is lehet majd az épületben 

tartani. Valamint megkezdődik az óvoda épületé-

nek felújítása is, melyet várhatóan szeptember 01-

el már birtokba is vehetnek a gyerkőcök. 

A szegregációs pályázat keretében megkezdődik 

a 6db szociális bérlakás felépítése, valamint a 

Csillagház és a Csillagpont épületének felépítése 

is. utóbbi épületben közmosoda, közfürdő és lakó-

szobák is kialakításra kerülnek. 

Folyamatban van egy pályázatunk, melynek össz-

értéke majdnem 200 millió forint, mely lehetővé 

teszi majd egy bölcsőde kialakítását is a települé-

sünkön, illetve szintén pályázatoknak köszönhető-

en, várhatóan sikeresen szerepelünk, mert ebben 

az esetben A Dobó, a Hunyadi a Dózsa, valamint 

a Marhafarm utcája is aszfaltburkolatot kap, illetve 

kialakíthatunk egy emlékparkot a 2. világháború-

ban elesett hőseink emlékére, az emlékmű meg-

újításával együtt. 

A LEADER pályázatunkat pozitívnak értékelték, 

így lehetőségünk lesz lecserélni és megújítani a 

településen található útbaigazító táblákat. A sport-

pályánkat transzformátorral tudjuk ellátni, mely 

végre elegendő elektromos feszültséget adna a 

rendezvények megtartásához, nem kellene aggre-

gátorokat bérelni, valamint felépítésre kerülne né-

hány filagória és egy nagyobb színpad is. valamint 

augusztus 31-én egy lovasnap megrendezése is. 

Itt hívnám fel a szülők figyelmét, hogy az idei év-

ben is biztosítjuk a felső tagozatos (középiskola, 

gimnázium, szakmunkásképző...stb) diákok szá-

mára az iskoláztatási támogatást. Kérem a szülő-

ket, hogy az ehhez szükséges iskolalátogatási iga-

zolást legkésőbb Szeptember 30-ig a diákok kér-

jék ki az iskolától. 

Folytatás a következő oldalon 
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H amarosan négy éve lesz, hogy beköltöztünk a fel-

újított védőnői szolgálat épületébe. 

 A  településen élő várandósoknak  és kisgyermekeknek 

emberhez méltó, kulturált körülmények között történik az 

ellátása.  

Az épület  kivitelezésében  elrendezésében, felszereltsé-

gében minden téren megfelel a kor követelményének és 

a szakma elvárásának.  Azóta az eszközök száma is 

gyarapodott. 

 Az épület még ma is újszerű állapotban van, a szülők és 

a kisgyermekek is nagyon vigyáznak a tisztaságra, a 

rendre.  

2019.  első félévben:    Születések száma:     17 

                                  Várandósok száma:  23   

Tanácsadás rendje: 

 Várandós tanácsadás:       

Hétfő: 8-12 –ig 

Csecsemő , kisgyermek tanácsadás:     

Szerda: 8-12 ig 

Háziorvossal tartott tanácsadás, védőoltások beadása:    

  Szerda: 11-12-ig.  

Iskolanap:   

Péntek : 8-16 ig 

A hónap második keddjén 12 órától   gyermekorvosi  ta-

nácsadás van . 

Az épületben lehetőség van egyszerre több program le-

bonyolítására is.   

2019.szept. 30-ig a Hevesi  Praxisközösség  lehetőséget 

biztosít minden héten  hétfőn a pszichológus, szerdán a 

gyógytornász  szolgáltatásainak igénybevételére.  Kéthe-

tenként, szerdai napon a dietetikus segítségét is igénybe 

lehet venni.  

A védőnői szolgálatnál van működési engedélye, ill. ren-

delése  Dr. Bokrétás András ortopéd szakorvosnak is , 

aki bérleti díjat is fizet, melyből az elmúlt évben televíziót 

vásároltunk, hogy a kisgyermekeknek  és anyukáknak a 

várakozás minél komfortosabb körülmények történjen.  

Ebben az évben is megkaptuk  már a pénzt, / 150 000 ft / 

próbáljuk  hasznos dolgokra elkölteni.  

Kissné Vizkeleti Anna  

védőnő 

A nyugdíjasok számára az I. félévi Kommunális 

hulladék szállítási díjának kifizetésére 2019.07-

hónapban kerül sor. 

Folyamatban van az új játszóterünk kialakítása is, 

melynek kerítése már elkészült. jelenleg játékele-

mek beton talapzata készül, majd ezt követi az új 

játékelemek felépítése és kihelyezése. Számítása-

ink szerint Július közepe, vége felé már birtokba 

vehető lesz a gyermekek számára. 

Folyamatos településünkön a járdaépítés is. itt kér-

ném a lakosság szíves türelmét, hiszen 5 éve épít-

jük és újítjuk fel folyamatosan a településen találha-

tó járdáinkat. Próbáljuk behozni az elmúlt évtized-

del elmaradását, de ez sajnos nem megy egyik 

napról a másikra, viszont elkezdtük és be is fogjuk 

fejezni, melynek köszönhetően a végeredmény az 

lesz, hogy településünkön minden utcában lesz jár-

da, a biztonságos gyalogos közlekedés számára. 

Valamint szintén türelmet kérnék Önöktől, de mint 

tapasztalhatták az elmúlt hónapban igen csak esős 

volt, így ez megnehezítette, sok esetben ellehetet-

lenített a fűnyírást a településen. Igyekszünk be-

hozni a lemaradást. 

Mint látják, én most dióhéjban Önök elé tártam 

mindazt, ami történt, és ami várható a településün-

kön. Ennek tudatában kívánok Önöknek kellemes 

nyarat, jó pihenést, akik pedig kiveszik részüket a 

megújulásban azoknak pedig jó munkát a nyári idő-

szakra. Munka van bőven, de azért remélem min-

denki megtalálja majd a módot a pihenésre is. 

 

Tisztelettel: 

 Turó Tamás 

polgármester 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍREI 
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 NEFELEJCS NÉPDALKÖR HÍREI 

A z elmúlt időszakban négy, számunkra  fontos 
rendezvény részesei lehettünk. 

 
Hagyománynak számít, hogy a nyugdíjas klubok 
népdalköröknek, kórusoknak dalostalálkozókat 
szerveznek. Május folyamán a Nefelejcs Népdal-
kör két találkozóra is meghívást kapott. 
Az egyik Egerszalókra szólt, ahol a Rozmaring 

Népdalkör májusfa-állításra várta daloskedvű ba-

rátait. 

A találkozó vendéglátóink és  Várhegyi Gábor 

„Gabriello”  közös előadásával  kezdődött, majd a 

májusfa-állítással folytatódott. Már ekkor táncra 

perdültek a szépkorú meghívottak, és a jókedv 

csak fokozódott 

népdalkörök fellé-

pése során, hiszen 

az  ismert népdalo-

kat, nótákat  szinte  

egyként énekelte a 

kilenc  kórus. 

A jó hangulatú talál-

kozón, kiváló kóru-

sok között nagy 

tapsot kaptunk tré-

fás népdal-

összeállításunkra. 

Valamennyi fellépő 

emléklapot és aján-

dékot kapott, majd 

ezt követte a finom 

ebéd. A napot vi-

dám táncmulatság 

zárta. 

A másik meghívó a 

kápolnai Margarétáktól érkezett, egyesületük idén 

ünnepelte 5 éves évfordulóját. Ez  alkalomból 12 

dalkör osztozott a Margaréták örömében. Az ese-

ményre május 18.-án került sor. Az ünnepség a 

kápolnai csata emlékművénél kezdődött. Itt Kerek 

László, az egyesület vezetője üdvözölte a vendé-

geket, majd rövid műsorral, koszorúzással emlé-

keztek meg a jeles a csatáról. 

Ezután egy hosszabb sétával értük el a Három 

Hárs Művelődési Házat, ahol a házigazdák jóleső-

en hideg nedűkkel várták a hosszú sétára vállal-

kozókat. A meglepetésvendég itt sem maradt el: 

Báder Ernő és cigányzenekara muzsikált a torkok 

bemelegítéséhez. A cigány-muzsikaszó után a 

vendéglátó nótakör vezetője emlékezett meg az 

elmúlt évek szép pillanatairól, majd a Margaréták 

előadása következett. Ezek után pedig a vendég-

dalkörök köszöntötték műsorral az ünnepelteket 

és átadták ajándékaikat. 

Az ünneplést  az ebéd elfogyasztása szakította 

félbe, de csak azért, hogy még vidámabban folyta-

tódjon a nótázás. A szereplőket itt is nagy taps 

kísérte és minden résztvevő népdalkörnek emlék-

lappal, jadékkal köszönték meg, hogy elfogadták a 

meghívást. 

Örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk en-

nek a szép napnak!   

A harmadik jeles 

esemény pedig köz-

ségünkben zajlott: 

közreműködtünk a 

Hősök napi megem-

lékezésen, amelyre 

katonadal-csokorral 

készültünk, Sípos 

Lajosné pedig egy 

szép verssel emlé-

kezett a hősi halot-

takra. 

A fellépések között 

május 16.-án lehető-

ségünk volt egy kis 

kikapcsolódásra is, 

az egri Gárdonyi 

Géza Színházban 

megtekintettük a 

Régi nyár című ope-

rettet. Nagyon jól szórakoztunk a kitűnő előadá-

son, rácsodálkoztunk az ismert dalokra, sokról 

nem is tudtuk, hogy ebből a darabból valók. Ígéret 

szerint, ősszel ismét esélyünk lesz kedvezményes 

színházlátogatásra.  

Következő feladatunk a kiskörei Folklórtalálkozóra 

való készülés, reméljük az is legalább olyan jól 

sikerül, mint a fentebb említettek! 

 

Besenyei Jánosné 

klubvezető  
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 SULI HÍREK 

Hepi tábor, Horpács 
2019.06.07-06.09. 

2 8 gyerekkel vettünk részt a táborozáson, a festői 
szépségű nógrádi kis falucskában, Horpácson. 

Negyedik, ötödik és hatodikos gyerekeket vittünk kollé-
ganőmmel, Sipos Gábornéval. 

Próbáltunk változatos programokat szervezni nekik a 
négy nap folyamán. Ez sikerült is, minden percet tartal-
masan töltöttünk el. 

A környék megismerésén túl igyekeztünk a helyi sajá-
tosságokat, a régi palóc életet minél jobban megismer-
tetni velük.  A programokat ennek jegyében állítottuk 
össze.  

Megnéztünk néhány jellegzetes régi parasztházat, a 
helyi templomot, a Mikszáth kúriát a templomkertben 
Mikszáth feleségének, Mauks Ilonának a sírját. A helyi 
játszóteret is birtokba vettük egy időre. 

 Egyik nap beutaztunk Balassagyarmatra. A Nyírség 
Vadaspark és Füvészkert meglátogatását terveztük el, 
mégpedig egy hatalmas gyalogtúrával egybekötve. A 
belvárosból gyalogosan tettük meg az utat oda-vissza. 
Hatalmas élmény volt, de egyben nagyon fárasztó is. 
Minden esetre a végén mindenki nagyon büszke volt 
magára, mert sikerült ezt a nem kis távot teljesítenünk. 
Balassagyarmaton a Palóc Múzeumot is megtekintettük. 
Egy nagyon kedves tárlatvezető hölgy segítségével is-
merkedhettünk a régi palóc emberek életével, használa-
ti tárgyaival, öltözetükkel, szokásaikkal. 

A múzeumlátogatás után besétáltunk a belvárosba, ahol 
fagylaltoztunk, sütit ettünk. 

A táborban esténként sportversenyeket, K mit tud-ot? 
rendeztünk. 

Nagyon sok élménnyel tértünk haza.  

A táborozásról természetesen rengeteg fotót is készítet-
tünk, amelyekből néhányat mellékelek. 

      

 

 

    Kis Erzsébet 

pedagógus 

A  tavaszi szünetről visszatérve nagyon felgyorsul-
tak az események a Gárdonyi Géza Tagiskolában. 

Április-május hónapokban a nevelőtestület tagjai két 
akkreditált pedagógus továbbképzésen  is  részt vettek 
a tanulók tudásszintjének mérése, értékelése témakör-
ében. Ezeket a képzéseket az Oktatási Hivatal, a POK 
szakemberi tartották meg. 

Közben folyamatosan végeztük az országos mérések 
előkészítését, lebonyolítását. Május 22-én az idegen 
nyelvi, majd május 29-én az Országos kompetencia-
mérés feladatlapjait oldották meg a hatodikos és a 
nyolcadikos tanulóink. Ezek a mérések mindig nagy 
kihívást jelentenek az iskolánk tanulói számára, az 
eredményeink sajnos évek óta elmaradnak az orszá-
gos átlagtól.  

Május 31-én rendeztük meg az EFOP-3.1.5-16-2016-
00001 számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyez-
tetett intézmények támogatása” című projekt keretén 
belül a Családias gyermeknapot. A Csillagpont szak-
mai vezetője, Vidák Gábor jóvoltából a rendezvény 
Herceg Dávid nyitókoncertjével kezdődött. Ezt követő-
en a Hevesi Rendőrkapitányság szakemberei tartottak 
egy nagyon színvonalas rendőrkutyás bemutatót. A 
kézműves foglalkozások után közös ebédre került sor, 
majd az Apák focicsapata állt pályára az iskolások 
csapatával szemben, ahol rendkívül sportszerű, jó 
hangulatú küzdelemben végül az Apák csapata nyert. 

Egész nap üzemelt a büfé, Antal-Olajos Renáta tanár 
néni és „stábja” megállás nélkül sütötték a palacsintá-
kat, mérték a fagylaltokat. A napot a hetedikes lányok 
zumba bemutatója zárta, akik az előző nap a Roma 
Tehetségnapon óriási sikert arattak. 

 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 
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Balatonszemes 

2019.06.24-29. 

J únius utolsó he-
tében 14 gye-

rek, 2 két kísérő-
tanárral újabb 
táborozáson ve-
hetett részt. Bala-
tonszemesen a 
Valcer Gyermek-
üdülőben tölthet-
tek el 5 emléke-
zetes napot.  

Az idő mindvégig 
csodálatos volt, 
így a nap nagy 
része fürdőzéssel 

telt. A táborban pingpongozásra, tollasozásra, csocsó-
zásra is volt lehetőség. Köszönjük a lehetőséget a 
Kömlői Önkormányzatnak, hogy ennek a tábornak a 
költségeit megteremtette, s külön köszönjük a Kömlői 
Roma Önkormányzatnak, hogy a tőlük kapott 
„zsebpénzből ”minden nap fagyizni, hamburgerezni, 
palacsintázni , vagy éppen lángosozni tudtak a gyere-
kek, bár a táborban is nagyon ízletesen főzött a szak-
ács nénink.  

Reméljük jövőre 
is lesz mód en-
nek a tábornak 
a megszervezé-
sére, s újabb 
gyerekek juthat-
nak el így a Ba-
latonhoz, hogy 
maradandó él-
ményekben le-
gyen részük.  

 

Kis Erzsébet 

pedagógus 

Csillagos ötös a Csillagpontnak/ 

vagy Csillagok a Csillagpontban 

E ttől a tanévtől a kömlői iskola tanulói is birtokba 

vehették a Csillagpontot, ahol többféle programon 

lehettek jelen.  

Főként az alsó tagozatos tanulók látogatták az általuk 

kedvelt helyet, de a felsősöknek is bőven nyújtott lehe-

tőségeket a szabadidő hasznos eltöltésére. Ők nagy 

érdeklődéssel fogadták például Herczeg Dávid énekest, 

aki nemcsak zenéjével bűvölte el a közönséget, de ar-

ról is beszélgetett a végzős diákokkal,                            

hogy ő hogyan jutott el a színpadig.  

Az alsósok közül sokan kihasználták a hely adta lehető-

ségeket kézműveskedésre, testmozgásra, egyszerűbb 

sütemény, saláták készítésére, kvízjátékra, logikai játé-

kokra, társasozásra, az internet adta lehetőségeken 

keresztül a tanulásra, az ünnepek, népszokások megis-

merésére  és még nagyon sokféle tevékenységre.  

Az iskolában dolgozó pedagógusok is nagyon szívesen 

vették és használták ki a lehetőséget,                        

melyet ez a hely biztosított számukra. 

 A 4. a osztályos tanulók rendhagyó módon itt tartották 

meg az anyák napi műsorukat. A terem feldíszítése 

után izgatottan várták az anyukákat és a nagymamákat. 

A megható műsor végén – melyhez igénybe vették a 

Csillagpont adta technikai lehetőségeket - átadták az 

előzetesen itt elkészített ajándékaikat, majd megvendé-

gelték a meghívott szülőket, nagyszülőket.  

Másik alkalommal az osztály diákjai ide szervezték meg 

a műsorukat, mellyel elköszöntek volt tanítójuktól.  

A Csillagpont nemcsak szervezetten, osztályonként 

várta az érdeklődő gyermekeket. Iskola után azok is 

látogathatták, akik szerették volna hasznosan és érté-

kesen, felnőttek felügyelete és irányítása mellett eltölte-

ni a szabadidejüket. Ez egyrészt előnyös a szülőknek, 

hiszen biztonságban tudhatják gyermekeiket, másrészt 

az odalátogató gyerekek is nagyon hasznosan           

tölthetik itt az idejüket.  

Az iskola tanulói a tanév során kihasználták a sok lehe-

tőséget, melyet a Csillagponttól kaptak, ezáltal gyara-

podott tudásuk, valamint segítséget nyújtott                          

nekik a szocializáció terén is. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, mellyel a jövőben is 

kívánunk élni,- amennyiben lesz rá módunk.  

Farkas István Csabáné tanító  

a 4.a osztályfőnöke  
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  SULI HÍREK  

J únius 15-én, szombaton 26   önállóságra törek-
vő fiatal vett búcsút a kömlői általános iskolától, 

attól a közösségtől, ahová 8 éven át tartoztak. Új 
út vár rájuk.  Kíváncsiak, vajon milyen lesz a kö-
zépiskola, milyen új tantárgyak, módszerek, osz-
tálytársak és tanárok várják őket az egri, hevesi 
valamint a füzesabonyi szakgimnáziumokban és 
szakközépiskolákban.   

Kiemelkedő közösségi munkájáért elismerésben 
részesült Bari Lilla Fanni és Kállai Mercédesz 8.a 
osztályos, valamint Besenyei Máté Péter 8.b osz-
tályos tanulók. 

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerést ka-
pott Turó László 8.a, Rácz József, Maczeli Tímea 
Marcelina 8.b osztályos tanulók. A tanév jó tanu-
lója-jó sportolója címét Bari Alina 8.b osztályos 
tanuló érdemelte ki. 

Turó Tamás polgármester is intézett néhány gon-
dolatot a ballagó diákokhoz, majd kiosztotta a leg-
jobb tanulóknak odaítélt Gárdonyi díjakat az aláb-
bi tanulóknak: 

Bari Dominik 1.a, Lakatos Alexandra 4.b,  

Turó Molli 4.b, Illés Tamás Dávid 7.b  

osztályos tanulóknak  

KITŰNŐ TAULMÁNY ERDMÉNYÉÉRT. 

Illés Péter Pál 1,b , Lólé Ramóna Alexandra 1.b, 

 Kalas Liána 2.a, Lakatos Ivett 2.a,  

Berki Ádám 3.a, Lakatos Emília 3.a 

Illés Márton 4.a, Kállai Virgínia Valéria 4.a 

Fehér Viktória 4.b, Balogh Dzsesszika, 4.b,  

Turó Mirella , 4.b Mohácsi Nelli 4.b 

Gaál Norbert 5.a, Turó Bendegúz 5.a,  

Német Tímea 5.a 

Kállai Eszter Helga 6.a, Lólé Viktória 6.a,  

Száva Mirella 6.a 

Bari Erik Alex 6.b, Kállai Fanni 6.b 

Nagy Nikolett 7.a, Bari Krisztián 7.a, 

Fodor Júlia Evelin 7.b 

Varga Tibor 8.a tanulók jeles tanulmányi eredmé-
nyükért. 

Június 20-án tartottuk tagintézményünkben az 
évzárót és a bizonyítványosztást.  

Az év végi eredményeket, adatokat összesítve 
elmondható, hogy iskolánkban nagyon magas a 
hiányzások száma, meghaladja a 24.700 órát, 
ami azt jelenti, hogy az egy főre jutó hiányzás is 

eléri az 113 órát.  

Az igazolatlan hiányzások száma is magas, egy 
főre 26 óra esik.  

A sok hiányzás kihat a tanulmányi eredményekre, 
iskolánkban magas a lemorzsolódó tanulók szá-
ma.  

A 2018-19-es tanévben 5 tanuló hiányzásai miatt 
nem osztályozható, közülük kettőnek kimaradás-
sal megszűnt a tanulói jogviszonya, nem tudta 
elvégezni a nyolc általános osztályt.  

Az osztályfőnökök 32 szülőnek küldtek értesítést 
10 órát meghaladó hiányzásról.  

16 esetben feljelentést küldött az iskola 30 igazo-
latlan órát meghaladó hiányzásról, 20 esetben 
pedig az 50 igazolatlan óra is kigyűlt, ami a csalá-
di pótlék megvonásához vezetett.  

11 főnek meg kell ismételnie a tanévet, 20 tanuló 
pedig a nyáron javítóvizsgára készül, amit au-
gusztusban kell letenniük. 

A Gárdonyi-díjas tanulókon kívül még a jó tanul-
mányi eredményekért, kiemelkedő közösségi és 
sportmunkáért adtunk oklevelet és jutalomkönyve-
ket. 

Ezzel a tanulók számára a tanév befejeződött, 
kezdetét vette június 24-én a napközis Erzsébet 
tábor 40 tanuló és 5 pedagógus részvételével. 

A pedagógusok számára még sok a teendő: a 
mérési eredmények feldolgozása, az éves munka, 
statisztikai adatok értékelése még folyamatban 
van.  

Közben előkészítettük a nyári karbantartás mun-
kálatait. 

A tanulóknak kellemes vakációt, a pedagógusok-
nak a július hónapra, a szabadság idejére jó pihe-
nést, feltöltődést, kikapcsolódást kívánok! 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 

Fotó: BariGrafika 
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M ióta hírt adtunk magunkról oly sok minden 

történt, hogy az számba venni is nehéz, de 

azért tegyünk egy próbát. 

A tavasz legszebb ünnepére az édesanyák kösz-

öntésével kezdeném a sort, ez minden kis óvodás 

számára egy nagy kihívás, hiszen itt ezen az ese-

ményen köszönti az anyukáját és a nagymamáját. 

Torokszorító volt látni azt az izgalmat, amely min-

den ovis arcán megjelent az ünnepség kezdetén, 

de a hogy az 

anyukájukat 

és nagyma-

májukat meg-

látták ez el is 

múlt, büszkén 

és fegyelme-

zetten adták 

elő köszöntő 

műsorukat.  

Az anyák nap-

ja után folyta-

tódott a szor-

gos munka, 

hiszen a nagy-

csoportosok 

készültek a 

ballagásra, 

amely az óvo-

da építkezési 

munkálatai 

miatt a gyö-

nyörűen felújí-

tott Művelődé-

si házban ke-

rült sor.  

A ballagó gyermekek műsora után Turó Tamás 

polgármester úr Kömlő Község Önkormányzatá-

nak képviseletében minden ballagó kisgyermeket 

megajándékozott egy-egy iskola kezdő ajándék-

csomaggal. 

Az Önkormányzat jóvoltából a nagycsoportos 

gyermekek egy kiránduláson vehettek részt a po-

roszlói Öko Centrumban ahol a Tisza tó élővilágá-

val ismerkedhettek meg.  

Nagyon sok élménnyel gazdagodtak igen jó han-

gulatú kiránduláson vehettek részt. Itt még nem 

ért véget az Önkormányzat támogatása a gyerme-

keknek gyermeknap alkalmából egy bábszínházi 

előadással kedveskedtek, nagy izgalommal követ-

hették végig Csipkerózsika történetét. 

 Hálás szívvel köszönjük Polgármester Úrnak, 

hogy mindig támogatólag áll az óvoda mellé és 

segíti munkánkat. Támogatásával tudjuk gazdagí-

tani a gyer-

mekeket él-

ményekkel. 

Májusban 

megtörtént 

az óvodai 

beiratkozás, 

a felvételi 

határozato-

kat június 

hónap során 

minden érin-

tett szülő 

megkapta. 

Amit láthat-

ják a faluban 

sétálva a 

„nagy óvoda” 

felújítása és 

bővítése is 

elkezdődött 

nagy remé-

nyeket fű-

zünk hozzá, 

hogy szeptemberben már egy korszerű, modern 

és minden igényt kielégítő óvodában várhatjuk a 

gyermekeket.   

Addig is kívánok minden ovisunknak kellemes és 

pihenttő nyarat, vigyázzanak rájuk kedves szülők, 

mert szeptemberben visszavárjuk őket. 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 

ÓVODAI HÍREK 
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Hősök napja  

Ö nkormányzatunk az idén is megem-

lékezett a világháborúkban elesett 
kömlői katonákról. Május utolsó vasár-
napján, 26-án ünnepi szentmisével ösz-

szekötött  ünnepséget tartottunk a katoli-
kus templomban. Először 1917-ben fog-

lalták törvénybe a megemlékezést azok-
ról a hős katonákról, akik Magyarorszá-
gért áldozták életüket. 1945-től a rend-

szerváltásig azonban nem emlékezhet-
tünk. Varga Pál atya ünnepi szentmiséjét követő-
en Turó Tamás polgármester úr méltatta a hősi 

halált halt kömlői katonákat. Az édesapákat, test-
véreket, fiakat, akiket hiába vártak haza, soha 

többé nem láthatták meg szülőföldjüket. k rájuk.   

Kállai Fanni, Kállai Mercédesz egy-egy verssel, 

Száva Mirella egy szép dallal emlékezett. A Nefe-
lejcs népdalkör katonadalai most is fölszaggatták 
a sebeket. Sipos Lajosné Bözsi néni verse alatt 

pedig odaképzelhettük magunkat a harctérre, ahol 
oly sok drága magyar vér hullott.  

Majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés virá-
gait a templom előtti emlékműveknél.  

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 

KÖMLŐI RENDEZVÉNYEK-ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Lengyel delegáció  

M ájus 28-31. között látoga-

tást tett településünkön 

Rychtal delegációja. A 

lengyel vendégeket az új polgár-

mester, Adam Staszczyk vezet-

te.  

Itt tartózkodásuk alatt ellátogat-

tak a Parlamentbe, megtekintet-

ték Eger nevezetességeit. Török 

József mezőgazdasági vállalko-

zónál betekinthettek a magyar 

mezőgazdaság berkeibe, majd 

településünkön tettek sétát. 

Adam szeretné új alapokra he-

lyezni, továbbfejleszteni ezt a 

régi testvértelepülési kapcsola-

tot.  

A kellemesen, jó hangulatban 

eltöltött három nap után szom-

baton reggel indultak haza.  

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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„Azt hiszem, mindnyájunk élete jobb lenne,  

ha mindig ott lenne egy könyv mindegyikünk hátizsákjában.”  

/Gabriel Garcia Márquez! 

 

 

Élet a könyvtárban! 

A  települési Könyvtár, Információs és Közösségi Hely a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár szakmai irányításával működik továbbra is. Szolgáltatása folyamatosan bő-

vül, átalakul, változik – egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt az igények szerint, így helyet 

adva a Digitális Jólét Pontnak és a Könyvtármozinak. 

A könyvtár feladata  

a kultúra írásban, vagy más módon rögzített alkotásainak népszerűsítése és rendelkezésre bocsátása,  
a helyi lakosság művelődési igényeinek megfelelő fejlesztése, változatos szolgáltatásokkal való kielégítése,  
az egyéni művelődés és önképzés ösztönzése,  
az olvasási kultúra fejlesztése, 
a helyszín biztosítása a szabadidő kulturált eltöltésének  

Mint közművelődési intézmény, a település oktatási-nevelési, valamint egyéb közművelődési intézményeivel 

együttműködik.  

Május és június hónap sem telt el foglalkozások nélkül, így többek között május első vasárnapjára, anyák napjára 

a könyvtárban is készültek a gyerekek. Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emléke-

zünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. A legtöbb országban ez az ünnep májusra, 

ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Idehaza, Magyarországon május első vasárnapján 

ünnepeljük az édesanyákat. Ez alkalomból a könyvtárban is volt lehetőségük a gyerekeknek, hogy édesanya, 

nagymama, dédmama részére készítsenek ajándékot. Így születtek a szebbnél-szebb krepp papírvirágok, alka-

lomhoz illő idézetekkel ellátott színezők, amelyet a gyerekek örömmel vittek haza és adtak át szeretettel. 

A könyvtárba látogató olvasók könyvkölcsönzése mellett a gyerekek mesét néztek, társasjátékoztak, fejlesztő 

foglalkozásokon vettek részt, használták a könyvtár tabletjét, laptopját, mobiltelefonját - a játék mellett -, egy-egy 

keresést, kutatást igénylő feladat megoldásához. Helyet adott a könyvtár a nevelési tanácsadásnak és a hétfőn-

ként megtartott hittan óráknak. A könyvtármozin keresztül ifjúsági filmeket nézhettek a gyerekek. 

Júniusban a lengyelországi Kępno járásban lévő Rychtalból – testvértelepülés – érkező vendégek a könyvtárba is 

ellátogattak, amelyet örömmel és büszkén mutattunk meg. 

A könyvtár a nyári hónapokban is szeretettel várja olvasóit, látogatóit.  

Bedécs Mária 

könyvtáros 

A KÖNYVTÁR HÍREI 
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Kedves Olvasóink! 

N éhány fotó és magyarázó szöveg kíséretében beszámolunk a Biztos Kezdet Gyerekház május-június hó-
napban történt jelentősebb eseményeiről, a teljesség igénye nélkül. 

ANYÁK NAPJA  

 

 Ünnepélyes környezetben, bensőséges hangulatban köszöntöttük az édesanyákat 
anyák napja alkalmából. 

A napot izgatott előkészület előzte meg: finom süteménnyel, pogácsával, elegán-
san feldíszitett játszó szobával és esztétikusan megterített asztallal vártuk kedves 
vendégeinket. 

11 édesanya fogadta el meghívásunkat. Saját készítésű ajándékkal az iskolások 
kedves műsorával és gyermekeik ölelő karjával köszöntöttük a résztvevőket. 

A megjelent édesanyák jól érezték magukat és értékelték a figyelmességet.  

 

 

BÁBSZÍNHÁZ 

 

A Gyermeknap keretében az óvodával karöltve báb előadással 
kedveskedtünk gyermekeinknek. A gyerkőceink együtt izgultak 
a mese hőseivel, izgatottan figyelték az előadást. 

 

 

 

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR  

 

Már hagyományként, születésnapját ünnepeltük a májusban 
született Gyerekház "lakóknak"!!! 

Nagyon boldog gyerekkort és életet kívánunk Nektek: Ádi és 
Zsoltika! 

 

 

KIRÁNDULÁS  

Kirándulást szerveztünk gyerkőceink és családtagjaik ré-

szére a Gyöngyösi Állatkertbe. Volt, ahonnan az egész 

család, volt, hogy a nagyobb testvérrel kiegészülve vettek 

részt a Családi napnak nyilvánított eseményen. 

Sokféle állattal ismerkedhettek meg a gyerekek, megfi-

gyelhették életmódjukat, táplálkozásukat, élőhelyüket. 

Nagy élvezettel simogatták a szelíd, kis állatokat, a játszó-

téren lehetőségük volt gyerekeknek-felnőtteknek a kelle-

mes kikapcsolódásra. 

Vitkóczi Róza 

vezető 

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ HÍREI 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

A  2019-es év első hónapján a fő hangsúlyt a 

fiatalok készségeinek fejlesztésére és a szü-

lőkkel való szorosabb kapcsolat létrehozásba fek-

tettük. Tematikus foglalkozásokat szerveztünk a 

Csillagpontba, ahol a helyi általános iskola diákjai 

szabadon és oldott hangulatban végezhették tanul-

mányaikkal kapcsolatos feladataikat. Az iskola ta-

nulói minden hétfőn, csütörtökön és pénteken ér-

keztek hozzánk a szolgáltató pontba, ahol a szoci-

ális munkás kollégáink felkészülten, programokkal 

várták a diákokat. 

Május hónapban az önkormányzattal közösen egy 

majálissal egybe-

kötött fesztivált 

szerveztünk a 

község és a 

szomszédos tele-

pülés lakói szá-

mára. A rendez-

vényen rengeteg 

sztárvendég és 

színes program 

várta az érdeklő-

dőket.  

A Csillagpont fa-

lain belül tovább-

ra is a családé 

maradt a fősze-

rep. A diákokkal 

közösen egy 

anyák napi prog-

ramot szervez-

tünk a célterüle-

ten élő édes-

anyák részére. Az 

esemény nagyon 

meghitt és boldog hangulatban telt.  

Ezzel párhuzamosan a foglalkozások és a diákok-

kal való közös munka tovább folytatódott. A Jövő 

műhely foglalkozás sorozat további tréningjeit tar-

tottuk meg a szolgáltató központban. Május 22-én 

egy rendhagyó eseményt szerveztünk a Kömlői 

Csillagpontba. A szakmai workshopunk célja a há-

lózatosodás volt, illetve a hasonló programokat 

megvalósító szakemberekkel való közös gondolko-

dás ihlette meg. A rendezvényen több szomszédos 

településen levő szakmai szakember, vezető is 

részt vett. Továbbá meghívtunk két civil szervezet 

vezetőjét, Szénási Szilviát az Uccu Roma Informá-

lis Oktatási Alapítvány ügyvezetősjét, illetve Káló 

Norbertet, a Bhim Rao Egyesület munkatársát, akik 

aktívan részt vettek a workshopunkon és tapaszta-

lataikkal és a cigányság kultúrával kapcsolatos tu-

dásuk megosztásával hozzájárultak a program si-

keréhez. 

A célcsoporttal való közös munka folyamatosan 

zajlik. A mosás és szárítás szolgáltatás az elmúlt 

időszakban nagy hangsúlyt kapott. A szociális 

szakembereink folyamatosan tartják a kapcsolatot 

a klienseikkel. A képzésekkel kapcsolatosan felvet-

tük a kapcsolatot a célcsoporttal és piackutatást 

végeztünk a ko-

rábbi tanulmá-

nyaikkal és a 

képzéssel kap-

csolatos igények-

kel kapcsolato-

san. A célterüle-

ten élő szemé-

lyek nagy része 

szívesen tanulna 

olyan szakmát, 

amivel a későbbi-

ekben el tud he-

lyezkedni. A tele-

pülés viszonylag 

közel található a 

fővároshoz, így a 

helyi férfiak nagy 

része szívesen 

menne akár Bu-

dapestre, vagy a 

főváros környé-

kére dolgozni, ha 

ott magasabb 

bérhez jutna.  

A nők tekintetében a leggyakrabban említett szak-

mák a családellátó és a konyhai kisegítők voltak. A 
településen nagy mennyiségben főznek a helyi la-
kosok részére, így az utóbbi szakmára lenne ke-

reslet. A képzéseket az év vége felé, novemberben 
szeretnénk elindítani, remélhetően a feltételek és a 
lehetőségek a segítségünkre lesznek. A tervezett 

képzések, amiket a célcsoport számára szeret-
nénk, férfiaknak a szobafestő és a mezőgazdasági 

munkás, a nők részére pedig a családellátó és a 
konyhai kisegítő. 

Vidák Gábor 

Szakmai vezető 
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Tisztelt Kömlőiek! 

 

E ngedjék meg, hogy beszámoljak a Kömlői Sport 

Club Labdarúgó Szakosztály eredményeiről. 

2018/2019 Megyei III. Osztály Déli csoportjában a 6. 

helyen végzett csapatunk. 10győzelem, 4döntetelen és 

8 vereséget tudhatnak maguk után. Házi gólkirályunk: 

Ifj. Turó Tamás 14 találattal.  Téli időszakban csapatunk 

nevezett Imola Hírlap kupára ahol, 32 csapat közül a 8. 

helyen végezetek. Mind emellett Fray Paly díjban jutal-

mazta MLSZ Heves Megyei Igazgatósága csapatunkat.  

2019. Május 1. csapatunk a Ferencváros Öreg Fiúk csa-

patával mérkőztek meg a kiserdői sportpályán. Jó han-

gulatú mérkőzés után közös fotózással és ebéddel zár-

ták a napot. Nagy büszkén mondhatjuk, hogy sportpá-

lyánk évéről évre szépül és újul. Hisz Önök is láthatták 

már, hogy rendelkezünk egy mobil lelátóval, eredmény 

jelzőrendszerrel, új kispadokkal. Öltözőnkbe be veze-

tésre került a központi fűtés is. Héten elkezdődik a pá-

lya ledvilágosító felszerelése is. Játékosainak teljes gar-

nitúra felszerelést kaptak mind pl: mezek, melegítők, 

sporttáska, cipők stb. Nagy köszönettel tartozunk Turó 

Tamás Polgármester Úrnak és az Önkormányzatnak a 

rengeteg támogatásért, segítség nyújtásért. Szintén 

köszönettel tartozunk Szűcs László gépkocsivezetőnek, 

hogy minden második héten a rendelkezésünkre áll.  

2019/2020 idényben is csapatunk a Megyei III. Osztály-

ban fog indulni. Bajnokság tervezetéről még egyelőre 

nem tudunk többet. Kívánunk minden sportolónak ered-

ményes felkészülést Ősszel találkozzunk a foci pályán.  

Sportbaráti Üdvözlettel: 

Nagy Sándor 

mb.edző 

 

SPORTPILLANAT 

 

Felkészítő: Kollányi György testnevelő tanár 
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NAPKÖZI KONYHA HÍREI 

Tisztelt Kömlőiek! 

 

M int ahogyan már korábban is tájékoztattuk Önöket, hogy konyhánk 2019. Június 17.-től átmene-

tileg szünetel. Konyhánk az Önkormányzati pályázatnak köszönhetően felújításra, átalakításra 

kerül.  Kérem Önöket, hogy az átmenti, helyzetben legyenek türelemmel, hisz a konyha egy korszerűbb 

és szebb épületben fog majd tovább működni. Hisz hosszú évek alatt szükségessé vált a felújítás. Így 

sokkal nagyobb adagszámba, szebb és nagyobb étteremrészben tudjuk fogadni a lakosságot, továbbá 

rendezvények tekintetében 100 és 120 fő között tudunk majd vendégeket fogadni. Tudjuk, hogy Önök 

hozzá vannak szokva a Napközi konyha házias ízeihez, ezért éppen polgármester úr meg keresett egy 

újabb kereskedelmi céget, aki ígértet tett, hogy megpróbáljak a helyi ízeket pótolni, míg konyhánk újra 

fog üzemelni. Köszönjük Turó Tamás polgármester úrnak és az önkormányzatnak a támogatásukat, 

segítségüket. Szintén köszönettel tartozunk Pádár Róbert igazgató úrnak és KFT. dolgozóinak, hogy 

segítik a mindennapi munkánkat. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm szépen konyhai dolgozóinak 

az áldozatos munkájukat.  

 

Pengő Roland 

intézményvezető 
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2019 május és június hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

 Gyurcsik Jázmin   an: Halász Timea 

Lólé  Krisztofer   an: Csonka Erika 

Illés Orsolya   an: Illés Orsolya 

Száraz Alexandra   an: Lólé Alexandra 

Lólé Dávid   an: Lólé Krisztina 

2019 május és június hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Kiss Gábor élt 80 évet 

Turó Károlyné élt 83 évet 

Veréb Sándorné élt 85 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: internet 

Andók Veronika 
 Vakáció 

 
 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 
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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) 
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