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Kömlő NépeKömlő Népe  

2015. április   

Kedves kömlői lakosok! 

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg, hogy a 2014-es önkormányzati választáson 

polgármesterré választottak, számomra bizalmat szavaztak. 

Az elmúlt 6 hónapban a képviselő testülettel közösen elvégzett munkákról szeretném 

tájékoztatni a lakosságot. 

A START Munkaprogram keretein belül 4+1 programelemre pályázott az önkormányzat 

a településen, melyek pozitív elbírálás alá estek, ezáltal biztosítva munkát napi 8 órában 

150 kömlői lakosnak.  A foglalkoztatás területén a képzésekben 80-an vesznek részt.   

Az ő képzésük április végén fejeződik be. A közmunkaprogramban újulnak meg az au-

tóbuszmegállók, járdák készülnek, emellett a temetőnél közel 300 méter új kerítés, 180 m viacolor járda, to-

vábbá a temető részén szociális blokk és urnafal kerül kiépítésre. 

A mezőgazdasági földterületen a munkások elvégezték a földmunkákat és a veteményezést. A gyakorló kert 

területén került kialakításra 200 m2 fóliasátor, melyben a palánta termesztése megkezdődött, majd a kiültetés-

sel és további gondozásával folytatódik a munka. 

Mindenki számára látható, hogy eltakarításra kerültek a romos épületek, ezzel is szebbé téve a települést. Ha-

marosan elkezdődnek a virágpalánták és a facsemeték kiültetése is, mellyel a közterületeket szeretnénk még 

szebbé, hangulatosabbá tenni. 

A 2015-ös költségvetés terhére az óvoda részére április végén új játszótér kerül kialakításra, majd májusban 

átadásra a gyermekek nagy örömére. A konyha is megújul, már előzetesen konyhai eszközök kerültek megvá-

sárlásra, majd a burkolat felújítás kezdődik, valamint új asztalok és székek varázsolnak, szebb, otthonosabb 

környezetet mindenki számára. 

Az állami és egyházi ünnepeket megtartottuk és ezt a továbbiakban is szeretnénk.  Valamint több kulturális 

rendezvényt is szeretnénk szervezni a község lakosainak.  

Ezúton is köszönöm a rendezvényekhez nyújtott támogatást és segítő munkát! 

Itt is szeretném megköszönni a képviselő társak munkáját és támogatását! 

Egyelőre ennyiről szeretném tájékoztatni Önöket! 

Tisztelettel: Turó Tamás  

polgármester 

Kömlő Község Önkormányzatának képviselő testülete: 

 Turó Tamás polgármester, Sipos Gáborné alpolgármester, Körömi Béláné Szociális Bizottság elnöke, Antal 

Péter Ügyrendi Bizottság elnöke, Cseh József, Németh István, Turó Sándor  
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A kömlői iskola márciusi és áprilisi eseményei, programjaiA kömlői iskola márciusi és áprilisi eseményei, programjai   

 

A tavaszi szünet után tanulóinknak érdemes nagy lelkesedéssel, szorgalommal folytatni a tanulást, hiszen 

Kömlő Község Önkormányzata 200 ezer, a nemzetiségi önkormányzat pedig 50 000 forintot ajánlott fel a 

kitűnő és jeles tanulóknak, akik a tanév végén pénz- és tárgyjutalomban részesülhetnek a Gárdonyi-díj kere-

tében. 

Sporteredmények: 

Diákjaink nagyon sikeresen szerepeltek a diákolimpiai mezei futóversenyen. A hevesi körzeti döntőn az aláb-

bi eredmények születtek: 

Fiú csapat IV. korcsoport    1. helyezés: Kállai Attila, Túró Arnold, Danyi Dusán,  Kállai Renátó, Túró Bence 

Lány csapat III. korcsoport 2. helyezés: Lakatos Cintia, Lakatos Klaudia, Lólé Vivien,  Ortó Dzsenifer                                        

Fiú egyéni IV. korcsoport   1. helyezés: Túró Sz. Bence 

         3. helyezés: Túró Arnold 

Fiú egyéni III. korcsoport    1. helyezés: Simon Zsolt 

Lány egyéni III. korcsoport 1. helyezés: Lakatos Cintia 

         3. Lakatos Klaudia 

A megyei döntőt Makláron rendezték meg március 24-én. 

Kedves kömlőiek! 

 

       A Kömlő Népe Alapítványt 1991-ben alapította az akkori képviselőtestület első célként megjelölve az 

azonos nevű községi információs lap rendszeres megjelenését a lakosság tájékoztatására. Ez a tevékenység az 

utóbbi években eléggé akadozott. A képviselő testület 2015. február 25-én szavazta meg az alapítvány új ku-

ratóriumát, melynek tagjai  Farkasné Danyi Tünde, Godó Ignácné, Körömi Béláné, Cseh József és Pap Kata-

lin, akit kuratóriumi elnökké választottak Az új kuratórium még várja a bírósági bejegyzést, viszont a faluban 

történtekről, valamint a közeli tervekről időben szeretnénk tájékoztatni mindenkit.  

Következő számainkat viszont szeretnénk érdekessé, vonzóvá tenni. Ehhez várjuk az Önök ajánlatait, segítsé-

güket! 

Települési rendezvények 2014. november - 2015. április 

2014. november-december * Adventi gyertyagyújtás  -  Községi Karácsonyi műsor 

2015. január * Don-i áttörés 72. évfordulójának megemlékezése  -  A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pholy Boglárka 

operett énekes  műsora  

2015. február * Felnőtt és gyermek Farsangi Bál   -  Kiszebáb égetés 

2015. március * Nemzeti Ünnepünk  alkalmából március 15-én ünnepi műsor 

2015. április * „A keresztfához megyek” Húsvéti koncert   

2015. április 17-én Kömlő Község Önkormányzata nevében Turó Tamás polgármester köszöntötte településünk legidő-

sebb lakóját Vona Jánosnét 95. születésnapja alkalmából. Ezúton kívánunk neki jó egészséges és még hosszú boldog 

éveket!                                                       

Pap Katalin 

kuratóriumi elnök 
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A megyei döntőn is nagyon szép eredmények születtek:  

Résztvevők:  Túró Arnold 3km 29.hely,  Kállai Renátó 3km 39 hely,  Danyi Dusán 3km 44.hely,   Lakatos 

Cintia 1.5km  26. hely,   Lakatos Klaudia , Túró Sz. Bence,   3km  19. hely,   Simon Zsolt 2km 9.hely,   Kállai 

Attila 3km 27.hely. 

Megkezdődött a diákolimpia-labdarúgás  tavaszi fordulója, ahol a IV. korcsoportban területi első, körzeti első 

helyezést értek el, így továbbjutottak Nagyrédére a megyei elődöntőre. 

A III. korcsoportban területi első, körzeti második helyezés született. 

Gratulálunk kiemelkedő sportolóinknak és felkészítő tanáruknak, Kollányi Györgynek. 

Körzeti labdarúgó bajnokság ezüstérmes csapata 

2015.április 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állók: Kolompár Zoltán,Balogh Attila,Nagy Márió,Németh Szabolcs,Simon Zsolt,Báder Antal, 

Kollányi György testnevelő tanár 

Első sor: Kállai Renátó,Horváth Krisztofer,Kolompár Lajos,Bari Patrik,Váradi Bálint 

*** 

 

A TÁMOP 6.1.2 egészségnevelési program keretén belül: 

 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési program kerül lebonyolításra az intézményünkben. Küldetésünk és 

célunk, hogy a felnövekvő generációk mind tájékozottabban, tudatosabban, figyelmesebben, többet törődjenek 

magukkal, és hosszú, egészséges életük legyen. A program keretén belül lehetőség nyílik a diákoknak délutáni 
és hétvégi programok lebonyolítására. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a projekt megvalósítása 

során élményközpontú sportprogramokat szervez a 6-14 éves korosztály számára. A programok lebonyolításá-

val legfőbb célja a gyerekek egészségtudatos életmódra nevelése és a mozgás megszerettetése.  

A Hétpróba (hétvégi programok) elnevezésű programsorozatban lehetőség nyílik többféle sportág és mozgás-
forma kipróbálására, a mozgás örömének felfedezésére. A próbák összeállítása során ezért kiemelt szempont, 

hogy a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek részt a programokon. 

Április és május hónapokban a Maraton-Kinizsi próbán a másodikosok, az első és a 3-4. osztályos, a Szent 

László próbán a 4. évfolyam tanulói vehettek részt. 

E projekt keretében az iskola 2 millió forint értékben kap sporteszközöket, és reményeink szerint hamarosan 

egy 16 négyzetméteres mászó fal kerül a tornateremben elhelyezésre. 

A hétpróbák és a délutáni programok lebonyolításában Kollányi György, Kovács Tamás és Tóth Tamás peda-

gógusok vesznek részt. 
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Tanulmányi kirándulások: 

Szintén pályázati források felhasználásával a 2.a 2.b 4.b osztályosok Budapestre kirándultak. Ellátogattak a 

Parlamentbe és sétahajózhattak a Dunán. 

A 2.a, 2.b és 4.a osztály tanulói a harsányi kalandparkba, a 7-8. osztályosaink pedig Ópusztaszerre kirándultak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 Pedagógus továbbképzés 

 

Az iskolában nemcsak a diákok, de a tanárok is folyamatosan tanulnak, három napos élménypedagógiai to-

vábbképzésen vett részt a teljes tantestület. Nagyon sok jó ötletet, játékot tanultak meg a pedagógusok, amit a 

mindennapokban a tanórákon alkalmazhatnak, hogy tanulóink az ismeretek megszerzése mellett sok közös 

élménnyel is gazdagodjanak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       *** 

Végzős nyolcadikosaink egy része már megkapta a jó hírt, hogy felvételt nyert a középfokú oktatási intéz-

ménybe. A hivatalos értesítéseket április 30-ig küldik ki.  

Április 17-én és 18-án az iskolai beiratkozások rendben lezajlottak.  35 első osztályos kezdheti meg szeptem-

bertől a tanulmányait a mi iskolánkban  

*** 

A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a fi-

gyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Iskolánk is fontosnak tartja, hogy csatlakozzon ehhez a 

naphoz. Így a felső tagozatos diákok számára lehetőség nyílt különböző programokon való részvételre április 

22-én. Az intézményben elhelyezett plakátokon a gyerekek már korábban megismerkedhettek a rájuk váró fe-

ladatokkal. Osztályfőnöki óra keretében a tanulók Föld védelmének fontosságával. Az egyes osztályok plaká-

tokon mutatták be, hogy mit tartanak fontosnak kiemelni ebben a témakörben.  

Ezen a napon a felső tagozatosok többsége ruházatával is jelezte a Föld védelmének fontosságát. Előzetes fela-

datként kapták ugyanis a tanulók, hogy április 22-én a föld színeibe öltözzenek (kék, barna, zöld).  

A délután folyamán három helyszín várta a diákokat. Az iskola kertjében tanári segítséggel virágot ültethettek. 

Az interaktív teremben természetvédelemmel kapcsolatos dokumentumot tekinthettek meg. A nap végén pedig 

számot adhattak előzetes tudásukról egy vetélkedő keretén belül.  
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Iskolánk 8. b osztályos tanulója Bari Jenő Bertalan két versével részt vett az 

ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLAI TÁRSA-

SÁG közös felhívására megrendezett Író/Deák irodalmi pályázaton. A beküldési határidő április 30-a volt. A 

pályázat célja fiatal tehetségek felkutatása, publikálási lehetőség biztosítása.  

A versenyre felkészítette Antal - Olajos Renáta  tanár  

                                                                                                                                                    Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 

Óvodai életÓvodai élet  

 

Lassan ismét elmúlik egy év az óvoda életében. Sok eseményben és élményben volt részünk az el-

múlt hónapokban. Jártunk az ősszel a budapesti Tropicáriumban – a cápás állatkertben- , Poroszlón 

az Ökocenturmban. Két alkalommal is látogattunk bábszínházat Egerben és karácsonykor az oviban 

is járt a bábszínház a gyerekek nagy örömére. Munka délelőttöket szerveztünk ahol a gyermekek 

szüleikkel együtt tevékenykedhettek.  Farsangoltunk is közösen a szülőkkel és elkergettük a telet. 

Az élet tavasszal sem áll meg az óvodában.  

 Április 24-én kerül megrendezésre az óvoda szervezésében a 8. Ovi Ki Mit Tud? Erre a rendez-

vényre a környék óvodáiból több mint 170 kisgyermek és felkészítő pedagógusa látogat el közsé-

günkbe.  

Április 27-28-29-30-án történik az óvodai beiratkozás, minden olyan kisgyerek szüleit várjuk kik-

nek a gyermeke 2015. augusztus 31-ig a 3. évét betölti.  

Május második hetében kerül megrendezésre csoportonként az Anyák napi ünnepség.  

A Pillangó, Katica és a Bóbita csoportban ez az ünnepség az évzáró is ahol ízelítőt kaphatnak a szü-

lők az év folyamán megismert dalokból, versekből. Mind emellett a nagycsoportos korú, iskolát kez-

dő gyermekek lázasan készülnek az óvodai ballagásra.  

A május második felében szülői értekezlet lesz mind a három csoportban, ahol az óvoda és a csopor-

tok éves tevékenysége kerül megbeszélésre. Külön szülői értekezlet keretében fognak tájékoztatást 

kapni a nagycsoportos gyermekek szüleit az iskolakezdésről.  

Majoros Zita 

óvodavezető 
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Anyák Napi KöszöntőAnyák Napi Köszöntő  

 

 

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyá-

kat ünnepeljük. 

Anya, mama-ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és a felnőttek 

szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei 

vagyunk a legfontosabbak, , Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízha-
tunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek a jelenléte, gondos-

kodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül a sikereinknek, és akihez mindig vissza-

térhetünk. 

Örkény István nagyon találóan fogalmazta meg az anyák szeretetét, amikor ezt írta: 

„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetünk, s egy léghajót elkormányoznának a 

szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük.” 

Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér minden embert. Ez a szeretet az, amely nem 
szab feltételeket, nem követel, nem kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el 

tud engedni. 

Várnai Zseni így ír az édesanyákról: 

„Az otthon melegét az anya varázsolja olyanná, hogy mikor megtér a család, minden ragyog.” 

 

Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben álljunk oda édesanyánk elé, s egy ölelés-

sel, néhány szívből jövő szóval mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek. 

 

 

Köszöntő 

„Forró dobogását, Halod-e szívemnek? Minden dobbanása 

Azt mondja: szeretlek. Szeretlek szívemnek  

Tiszta szent lángjával, Igaz szeretettel, Gyermeki hálával. 

Drága neved napján Ím eléd állok..... A legjobb anyának” 
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A KALÁKA a  civilekért, a kultúráért és a helyi A KALÁKA a  civilekért, a kultúráért és a helyi 

értékek megőrzéséért értékek megőrzéséért   

projektnyitó konferencián településünk is képviselteti 

magát.  

 

 

Régi korok népművészeti termékeit és roma hagyo-

mányőrző táncot bemutatva szerepel településünk, 

valamint túrós ételeket kínálnak kóstolásra.  

 

Krumplis-túrós lepény, túrós puliszka, kukoricagörhe, 

krumpli-ganca túróval, szalonnapörccel, valamint 

sztrapacska. 

 

A táncról a Pentru Voj Cigány Hagyományőrző 

Együttes gondoskodik. 

  

  

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  

 

A 2014. október 12-i Önkormányzati Választások után, az új képviselőtestületre számos új feladat hárult. 

Ezek egyike a falunk lakosait legérzékenyebben érintő szociális rendelet elfogadása volt, melyre 2015. febru-

ár 25-én került sor. E rendelet megalkotására azért volt szükség, mert az országgyűlés megváltoztatta  a szoci-

ális segélyezési rendszert. A teljes rendeletet nem áll módunkban közölni, de tájékoztatásul közöljük, hogy 

minden rászorult egyéni igény alapján kérhet szociális segélyt, s csak abban az esetben kapja meg, ha a képvi-

selők által meghatározott feltételek valamelyikének megfelel. 

Az önkormányzat szociális rendelete a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető. 



8 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polgármesteri hivatal: 06-36/481-021  e-mail: titkarsag.kumleu@intellimail.hu  

Orvosi rendelő: 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelő: 06-36/481-028  

Iskola: 06-36/481-032 

Óvoda: 06-36/481-060  

Segélyhívó számok: (ingyenesen hívhatók) 

112 Segélyhívó 

104 Mentők 

105 Tűzoltók 

107 Rendőrség 

 

Kömlő Község Önkormányzata nevében  2015. május 1Kömlő Község Önkormányzata nevében  2015. május 1--én, szeretettel várunk mindenkit én, szeretettel várunk mindenkit   

a kiserdei sportpályán a MAJÁLISON!a kiserdei sportpályán a MAJÁLISON!   

A kiadásért felelős: Kömlő Népe Alapítvány Kuratóriuma  

Kömlő, 2015. április  

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

