
KÖMLŐ NÉPE 

  

     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  III. évfolyam  2. szám 

2017. március-április 

 
Kedves Kömlői lakosok ! 

Engedje k meg, hogy elso ke nt arro l 

sza moljak be, hogy meghí va st kaptam 

Rómába, a Vatikánba, ahol pápai 

audencián vettem részt.  Azt az él-

me nyt, hogy ko zvetlen ko zelro l tala l-

kozhattam Ferenc pa pa val, azt elmon-

dani nem lehet. A tala lkoza skor az a l-

da sa t ke rtem minden ko mlo i lakosra 

e s csala dja ra, majd ezt ko veto en pedig 

Hú sve tkor a Szentkú tna l helyeztem el 

egy ko zel 2 me teres gyertya t, melyne l 

szinte n az Ú r a lda sa t ke rtem. Ezt ko ve-

to en pedig megaja nde koztam a ko mlo i 

ro mai katolikús egyha z temploma t is, 

szinte n egy  2 me teres gyertya val.  

Tisztelt Olvasók! 

 

Ke rem, engedje k meg, hogy egy pa r 

szo val ismertessem Ö no knek a telepú -

le sen jelenleg is zajlo  berúha za sokat, 

hiszen nap, mint nap szembe tala lko-

zom a ke rde ssel, hogy - Polga rmester 

Ú r! Mibo l van erre pe nz? – A ke rde s 

Jogos! Hiszen az elmú lt 25 e vben eh-

hez hasonlo  lendú letes fejlo de st a tele-

pú le sen e lo k nem la ttak! Azt hallani 

vissza bizonyos ko zo sse gi helyekro l 

(kocsma k), hogy az elo zo  vezete s is 

csoda lkozik, hogy honnan ez a sok 

pe nz, amit elko ltú nk? Ezen nem kell 

csoda lkozni, hisz az a sok pe nz az Ö  

ido jú kben is rendelkeze sre a llt, csak 

e ppen nem e ltek a leheto se ggel. Ennek 

ko vetkezte ben sza mtalan ember veszí -

tette el ja rando sa gait e s kerú lt a sze-

ge nyse gbo l a me g nagyobb szege ny-

se gbe. Nem e ltek a leheto se ggel, mert 

múnka van vele. Nem keve s. Dolgozni 

kell, hiszen csak így lehet előre lép-

ni. Mint túdjúk nem akarásnak nyö-

ge s a ve ge. Nyo gte is a telepú le s lakos-

sa ga hosszú  ido n keresztú l a nemto ro -

do mse g eredme nyeit. Ú gy gondolom, 

ha egy ko ltse gvete st arra haszna lúnk 

fel, amire adja k, annak csak pozití v 

eredme nye lehet. Ahogyan pozití v 

eredme nyke nt ko nyvelhetjú k el az 

ido sek anyagi ta mogata sa t, a fiatalok 

jútalmaza sa t e s az iskolakezde si ta mo-

gata st, a Ga rdonyi dí jat e s a nehe z te li 

ho napokban adott szocia lis tú zifa ta -

mogata st is melyro l az elo zo  vezete s 

ú gy nyilatkozott, hogy nincs ra  leheto -

se g. De van! Csak dolgozni kellett vol-

na vele! Ke rem, hogy ezeket a kocsmai 

melle besze le seket hagyjúk el, hagyjúk 

dolgozni a jelenlegi vezete st e s ezek 

helyett besze ljenek inka bb az eredme -

nyek, e s a szemmel la thato  fejlo de s. 

Ú gy gondolom, hogy e rdemesebb ko -

rú l ja rni a mibo l van pe nz ke rde sko rt 

ahelyett, hogy re szletes ko ltse gvete s 

tervezetet ismertetne k Ö no kkel. Hosz-

szú  e vek o ta mú ko dik az orsza gban a 

ko zfoglalkoztata si program, melyet a 

2014-es va laszta sok o ta sikerrel e s 

eredme nyesen pa lya zúnk meg! A 

START-múnkaprogram keretein belú l 

pedig leheto se g nyí lik kú lo nbo zo  be-

rúha za sok elve gze se re, melyekhez az 

a llam a be rta mogata son felú l ko ltse g-

ta mogata st is nyú jt. Sok jo  o tlet, alapo-

san átgondolt és átszámolt beruhá-

zási tervek, és hosszú munkaórák 

eredménye képen születtek és szü-

letnek meg a látványos fejlesztések. 

Hosszú  ido  úta n a telepú le sú nk nem 

csak felza rko zik, hanem a kimagaslo  

foglalkoztatottsa g e s a la tva nyos berú-

ha za sok ko re ben le is hagyja a szom-

sze dos telepú le seket. Igaz ez nem ver-

seny, hanem eredme ny. Polga rmester-

ként úgy gondolom nem uralkodni, 

hanem szolgálni kell. Nem csak a 

va laszto kat, hanem mindenkit, aki a 

telepú le sen e l, vagy valamilyen szinten 

kapcsolo dik hozza . Meg kell teremte-

nú nk a leheto se get Ö nmagúnknak e s 

egyma snak ahhoz, hogy ne csak mond-

júk, hogy Ko mlo i lakosok vagyúnk, 

hanem ezzel egyú tt bú szke k is lehes-

sú nk ra . E s azok lehetú nk, hiszen 

sza mtalan helyen hallottak az úto bbi 

ido ben telepú le sú nkro l. Elismerik 

múnka nkat e s eredme nyeinket. A sok 

pozití v visszajelze s is mind azt bizo-

nyí tja, hogy jo  ú ton haladúnk. 

A START-munkaprogram és a külön-

bo zo  sikeresen elnyert pa lya zatok 

nyú jtottak leheto se geket ahhoz, hogy 

telepú le sú nko n megú júlhattak a búsz-

mega llo k, to bb kilome ternyi ja rda  
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ke szú lhetett el, melyeknek az e pí te se t 

az idei e vben is folytatjúk. Ja rda ink ú j 

aszfaltbúrkolatot kapnak a Kossúth ú t 

egy szakasza, a Bocskai ú t egy szaka-

sza, az Egri ú t egy szakasza a Ra ko czi 

ú t egy szakasza valamint az Ady End-

re ú t egy szakasza n is. Az ú j ja rda sze -

lesebb, ez a ltal ke nyelmesebb, bizton-

sa gosabb gyalogos ko zlekede st bizto-

sí t majd Ö no knek.  

Az elo zo  va llalkozo  hanyagsa ga t hely-

rea llí tva az Egri ú t egy szakasza n ú jra 

kia sa sra e s helyrea llí ta sra kerú ltek a 

csapade kví z elvezeto  a rkok, mely a r-

kokban az a tereszek is csere lve lesz-

nek, eza ltal felú jí ta s-

ra kerú lnek az aúto -

bea llo  hidak is, hi-

szen fe l múnka t 

nem ve gezhetú nk. 

Szinte n helyrea llí -

ta sra kerú ltek az 

a rkok a Bocskai, a 

Kossúth, az Ady e s a 

Ra ko czi ú t egy sza-

kasza n is.  

Új, díszkerítés 

megépítésére ke-

rül majd sor a köz-

temető körül, mely 

kerí te selemek egy 

re sze ma r meg is 

e rkezett. Ezzel egy-

ú ttal a re gi dro tkerí -

te s elbonta sra ke-

rú lt. Ú j kerí te sala-

pot kap majd teljesen ko rbe az ege sz 

temeto , mely az elmú lt e vek berúha -

za saival ( dí szbúrkolatú  ja rda kie pí te -

se, úrnafal mege pí te se ú j szocia lis 

blokk le trehoza sa ) kiege szú lve ma r 

egy sze p, me lto  nyúghellye  va lik elve-

szí tett szeretteink sza ma ra.  

Inte zme nyeink ko zú l, ma r az csak az 

ido sek otthona maradt, amely nem 

rendelkezett eddig ú j kerí te ssel. Ezt a 

hia nyossa got az ide n po toltúk, í gy 

ezzel egyú tt, szerencse re ma r nem 

maradt olyan inte zme ny, amely ne 

rendelkezne ú j, sze p kerí te ssel. Ter-

me szetesen az elo zo  e vekben mege pí -

tett kerí te seket sem hanyagolhatjúk 

el, í gy ko zmúnka saink ma r megkezd-

te k azok ú jra feste se t is, mego rizve az 

eddigi a llagot. Ennek ko szo nheto en az 

idei e vben is egy a polt sze p kerí te sre 

tekinthetú nk majd. 

Az elmú lt 60 

e vben a telepú -

le s ko zponti, 

ko zo sse gi e pú le-

teke nt mú ko do  

Művelődési Ház 

is változásokon 

megy keresztül. 

Sajnos az elmú lt 

e vtizedek ha-

nyagsa ga miatt az a llapota ele gge  le-

romlott, ige nyes teret ma r nem túdott 

biztosí tani kú lo nbo zo  rendezve nyek 

lebonyolí ta sa hoz. A START munka-

programnak köszönhetően felújí-

tásra került a színpad, mely hozzá-

e pí te ssel bo ví tve lett, valamint a re gi, 

elhasználódott függönyök helyére 

új színfalakat építettünk. Kicseré-

le sre kerú lt az o sszes ku lso  nyí la sza -

ró, mely energiatakarékosság 

szempontjából hőszigetelt mű-

anyag ablakokkal és ajtókkal lett 

pótolva, továbbá a nagyterem belső 

re sze re tova bbi ne gy ablak keru lt be-

építésre, biztosítva ez által a megfe-

lelo  szello ztete s leheto se ge t.  Szinte n 

a nagyteremben lassan elke szú lnek az 

kú lo nbo zo  javí ta si e s alapoza si mún-

ka latok, í gy egy teljes ko rú  feste sen 

fog a tesni az e pú let belseje, valamint a 

teljes padozat ( zo ld lino leúm ) elta vo-

lí ta sa úta n ú j búrkolat kerú l lefekte-

te sre. Itt jegyezne m meg, hogy a ke p-

viselo  testú let jo va hagya sa val, saja t 

költségvetésből sikerült megvásá-

rolnunk 3 millió forint értékben 

egy mindenre kiterjedő profi hang 

és fénytechnikai felszerelést, mely-

nek beú zemele se t ko veto en, sza mí ta -

saink szerint legyen az aka r szí nda-

rab, aka r ba rmilyen zene s, vagy kúltú-

ra lis rendezve ny, ige nyes mino se g-

ben, megfelelo   technikai eszko zpark-

kal ige nyes ko rnyezetben túdúnk 

majd lebonyolí tani az idela togato  mú -

ve szek e s a ko zo nse g ele gedettse ge re.  

Az elmú lt e vek ko zfoglalkoztata si 

programja nak ko szo nheto en ú j o vo-

dai csoportot helyezhettú nk el a re gi 

ve do no i e pú letben, mely teljes ko rú  

felú jí ta son esett a t, valamint saja t 

költségvetésből immáron teljesen 

kiépítésre került az általános isko-

lában a kamera rendszer is.  
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Szinte n a Start múnkaprogramnak, e s 

az azon belú l elnyert o sszegnek ko -

szo nheto en kialakí ta sra keru l a tele-

pülésünk központjában egy park is, 

melynek a dí szbúrkolattal ella tott ja r-

da inak e pí te se, a vira gosí ta sa e s a 

dí szfa k elú ltete se valamint a vila gí ta s 

kie pí te se jelenleg is folyamatban van. 

Ebben a parkban kerú l elhelyeze sre az 

’56-os emlékmű is hamarosan, 

melynek talapzata ma r elke szú lt. Bí -

zúnk abban, hogy az elke szú lt park is 

hozza ja rúl majd a kellemes pihene s-

hez, illetve a telepú le s o sszke pe nek 

javí ta sa hoz. Hiszen ko zo sse gi te rke nt 

leheto se get nyú jt majd egy kellemes 

ko rnyezetben elto lto tt besze lgete sre, 

se ta ra, illetve me lto  megemle keze si 

helyet nyú jt majd az ’56-os ho so k tisz-

telete re. 

Ve gú l, de nem útolso  sorban emlí te-

ne m meg Ö no knek, hogy a ta jha z ud-

varán felépítésre kerül egy komo-

lyabb létszám fogadására alkalmas 

rendezvénysátor is, mely lehetősé-

get e s ke nyelmes elhelyeze st teremt 

majd a szabadte ri rendezve nyek meg-

tarta sa hoz. Legyen az aka r egy lakoda-

lom, gyermeknap, vagy ba rmely ma s 

rendezve ny, ahol szú kse gesse  va lhat 

egy ilyen sa tor rendelkeze sre a lla sa. 

Nekú nk ma r nem kell majd be relnú nk, 

hiszen lesz. Saja túnk! 

Igen Saja túnk! Ahogyan minden, amit 

teszú nk a telepú le sen, az ma r a mie nk! 

Gyermekeinke  e s ido vel únoka inke  is 

lesz. Ahogyan elke szú ltek a telepú le s 

hata raiban a mezo gazdasa gi útakon a 

sa rra zo  ú tszakaszok is. – sokban hoz-

za ja rúlva a telepú le sú nko n e lo  mezo -

gazdasa ggal foglalkozo  va llalkozo k 

múnka ja nak elve gze se hez. Ma r ilye-

nú nk is van!  

Ahogyan vannak saját szervezésű, 

évről-évre nagyobb volumenű kö-

zösségi rendezvényeink is. Faluka-

rácsony, Húsvéti és Karácsonyi 

hangverseny, Falúnap, Kúltúra lis na-

pok, az egyre nagyobb to megeket von-

zo  Maja lis e s hosszú  e vek úta n igazi 

bú csú  ce llo vo lde vel, ko rhinta val. Me l-

to n ú nnepeljú k aúgúsztús 20-a t, ’56-

ot, ma rciús 15-e t. 

Ú gy gondolom, hogy ha az ember jo  

gazda mo dja ra forgatja a rendelkeze -

se re a llo  o sszegeket, akkor jút is, ma-

rad is. Ahogyan maradt az elo zo  e vben 

is, hiszen Ö nkorma nyzatúnk az elo zo  

e vet is pozití v me rleggel za rta, e s 

pe nzú gyileg jelenleg is stabil alapokon 

mú ko dik. Bí zom abban, hogy minden, 

amit polgármesterként teszek, az 

az Önök elégedettségére szolgál 

majd, hiszen nem csak egy közsé-

get, hanem közösséget is alkotunk. 

Az idei szezonban is folytatjúk az el-

mú lt e vekhez hasonlo an a ko zterú le-

teken a fú nyí ra st e s a takarí ta st, ter-

me szetesen, ahogy az ido ja ra s engedi. 

Az idei e vben folytatjúk a ko zterú leti 

vira gok kiú ltete se t is, hogy ezzel is 

szebb, egyse gesebb telepú le ske pet 

mútathassúnk Ö nmagúnknak e s a te-

lepú le sen a tútazo knak egyara nt. 

Továbbra is törekszem arra, hogy 

biztonságos, élhetőbb és tiszta tele-

pülésünk legyen. Mindenkinek kí-

vánok sok erőt, egészséget és kérek 

mindenkit, hogy ünnepeljünk 

együtt május 1-én. 

 

 

Turó Tamás 
polgármester 

 
 

KÖMLŐ – Köz(ös)séget alkotunk! 
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Március 15. 

 

M a rciúsban az Irodalmi Szí npad felso  tagoza-

tos tanúlo i Antal-Ölajos Rena ta tana rno  ve-

zete se vel az 1848-as forradalom megú nneple se re 

ke szú ltek.  

A pro ba kon zene s, ta ncos, akrobatikús elemekkel 

kiege szí tett mú sort sikerú lt o sszea llí tani. Lelkesen 

mondtúk el a hí res 12 pontot, harsogtúk Peto fi Sa n-

dor Nemzeti dala t:   

„A magyarok istene re 

Eskú szú nk, 

Eskú szú nk, hogy rabok tova bb 

Nem leszú nk!” 

Iskola nk tanúlo i sikeres szereple sú kkel, la tva nyos 

mú sorúkkal hozza ja rúltak Ko mlo  Ko zse g ko zo s ú n-

nepi megemle keze se hez. Úta na koszorú za sra kerú lt 

sor. 

Kállai Renátó                                                                                                        

8.b osztályos tanuló 

Költészet napja 

 

A  ko lte szet napja n, a prilis 11-e n de lúta n a ha-

gyoma nyokhoz hí ven a ko nyvta rban kerú lt 

megrendeze sre az iskolai szavalo verseny, melyen 

ide n a felso  tagozatos tanúlo k egy-egy szabadon 

va lasztott verssel vettek re szt. Dicse retet e rdemel 

minden versenyzo , mert Peto fi Sa ndorto l Wass 

Albertig, Jo zsef Attila to l Weo res Sa ndorig a magyar 

ko lte szet szí ne-java t vonúltatta k fo l, e s to bbnyire 

nem az o ra kon tanúlt ko telezo  verseket, hanem ki-

ki az egye nise ge hez illo  ko lteme nyt adta elo .  

Mindenki kapott oklevelet e s finom csokola de t, az 

elso  ha rom helyezett pedig ko nyvjútalomban is re  

 

 

szesú lt, amelyet az o nkorma nyzat aja nlott fel a leg-

jobb szavalo knak. Az 1. helyen Elekes Zsuzsanna 

5.b osztályos tanuló végzett, a második Váradi 

Alexandra lett, szintén az 5. b-ből. A 3. helyért 

járó könyvjutalomnak Csík Patrícia 5.a osztá-

lyos tanuló örvendhetett, aki már ki is olvasta 

azt.  

Reme ljú k, jo vo re me g to bben jelentkeznek a szava-

lo versenyre, e s me g szí nvonalasabb versmonda so-

kat hallhatúnk majd.  

Borkóné Abuczki Éva 



KÖMLŐ NÉPE 

5 

 

 

Minden egy magyar irodalom órán kezdődött… 

 

A  4. b oszta ly olvasta az olvaso ko nyvben a Haris-nya s Pippi cí mú  gyermekrege ny egy re szlete t. 

A re szlet pont az iskola ro l szo lt e s a gyerekeknek 

annyira megtetszett az a fejezet, hogy hogy ko nyvta -

ri o ra kerete ben Me rcse ne  Húszti Mo nika tartott az 

oszta lynak egy ko nyvismerteto t.  

Ro gto n elhata roztúk, hogy ko zo sen ve gig olvassúk a 

ko nyvet, amibo l olvaso naplo t is ke szí tú nk. Ro vid 

va zlat e s rajz arra inspira lta a tanúlo kat, hogy tanúl-

júk meg e s adjúk elo  a szú lo knek a ko nyv egy re szle-

te t. A rege nnyel kapcsolatosan feladatlapot is kito l-

to ttek a gyerekek, e s az elso  ha rom helyezett júta-

lomban re szesú lt. Az olvaso naplo kat is jútalmaztúk, 

mert igaza n sze p e s ige nyes múnka k szú lettek. 

Díjazottak: Kállai Fanni, Ramos Melissza, Farkas Ka-

tica, Lólé Henrietta, Csonka Evelin, Bari Angéla. Kü-

löndíjas: Kállai Alex 

A ko nyvta ri o ra k me g arra is búzdí totta k a gyereke-

ket, hogy a Ko lte szet napja alkalma bo l e s Arany Ja -

nos szú lete se nek 200. e vfordúlo ja ra egy ro vid meg-

emle keze ssel ke szú ljú nk. Ezt a 4.a e s a 4. b oszta ly 

ko zo sen ú nnepelte meg. Mivel tanúltúnk a „Rege a 

csodaszarvasro l” cí mú  versro l, eze rt ezt az Arany 

Ja nos mú vet mindke t oszta ly ko zo sen adta elo . A 

va llalkozo  szellemú  gyerekek pedig a Toldibo l sza-

valtak re szletet. (Lo le  Vikto ria, Ka llai Eszter, Sza va 

Mirella). Voltak, akik Arany János Családi kör című 

verse t adta k elo  (Csonka Evelein, Farkas Katica, Tu-

ró Martin, Bari Dzsenifer, Turó János, Turó Boglárka, 

Burai Dániel, Kállai Fanni, Szalai Nikoletta) és voltak, 

akik a Ma tya s anyja cí mú  verssel ke szú ltek (Suha 

Diána, Pusoma Ottó, Turó Benjamin, Bari Angéla, Kál-

lai Alex). Lólé Henrietta a „Ha a lom az e let...” cí mú  

verset mondta el. 

Ú gy gondolom, hogy a ko nyvta rla togata ssal e s a sze-

reple ssekkel sikerú lt a gyerekeinket az olvasa s sze p-

se ge re e s o ro me re ra vezetni. 

Ko szo net Sipos Ga borne  Marika nak e s Me rcse ne  

Mo nika nak! 

Szűcs Györgyi 

Húsvéti vetélkedő 

Á prilis 11-e n 
hú sve ti 

vete lkedo n 
vettek 

re szt a lta-
la nos isko-
la nk felso s 
tanúlo i. 
Megne ztek 

egy ro vid-
filmet a tradiciona lis hú sve ti locsolkoda sro l, majd 
e rdekes e s tre fa s feladatokat kaptak. A dia kok most 
nem toja sokat festettek, hanem egyma snak nyúszi-
arcot. Nagyon ú gyesen oldotta k meg a feladatot. A 

reggeli ború s ido t napsú te s va ltotta fel, e s eze rt 
sze p ido ben kereshette k a csoki toja sokat a ver-
senyzo k az iskola údvara n. A legú gyesebb, a 6.b 
oszta ly, vihette haza az o ria s hú sve ti Toffifee bon-
bont. 
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Labdarúgás 
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Ko szo njú k iskola nknak, az inte zme nyvezeto knek, az o nkorma nyzatnak, Polga rmester ú rnak, Júha sz Miha ly 

sofo rnek, akik segí tette k, e s leheto ve  tette k, hogy eljúthassúnk a versenyekre. 

KIS ISKOLÁNK NAGY EREDMÉNYEI, 

BÜSZKÉK VAGYÚNK RÁTOK! 

 

 

"A folyó és a szikla összecsapásából mindig a folyó kerül ki győztesen,  

de nem az erejének, hanem a kitartásának köszönhetően!" 

(H. Jackson Brown) 

 

Kollányi György 

tanár 



KÖMLŐ NÉPE 

8 

 

Tavasz van, gyönyörű…….. 

 

A  farsangi múlatsa gúnkkal sikeresen elkergettú k, 

eltemettú k a telet. Gyo nyo rú  tavaszi ido ben lehet 

re szú nk, igaz az a prilis tova bbra is szesze lyes e s megtre fa l 

minket. Fele ledt a terme szet e s fele ledtek a mi kis szorgos 

o voda saink is. A farsang úta n ma r a hú sve tra ke szú ltek e s 

o lto ztette k tavaszi dí szekbe az o voda t. Gyo nyo rú  múnka -

ikro l minden kedves szú lo  meggyo zo dhet az o voda folyo-

so in e s csoportszoba iban.   

Gyermekek o ro me re a Bro dy Sa ndor Megyei e s Va rosi 

Könyvtár támogatásával a kömlői könyvtár szervezés-

ében a Galagonya Bábszín-

gáz előadásában tekinthet-

ték meg a gyerekek a Piros-

ka e s a Farkas cí mú  ba b elo -

ada st. Ezú ton is ko szo njú k a 

leheto se get minden o voda s 

kisgyermeke neve ben. 

A Ko lte szet Napja alkalma bo l, 

versmondó versenyen vett 

részt Hevesen Besenyei Zsó-

fi, a Bóbita csoport nagycso-

portos o voda sa, ahol kiva lo an 

szerepelt. Köszönjük a csa-

la d e s a felke szí to  o vodapeda-

go gús Ne meth Ma ria a ldozatos munka ja t, amit  az ered-

me ny szereple s e rdeke ben ve gzetek. A tavasz tova bbi fel-

adatokat is tartogat az o voda saink sza ma ra. Szorgosan 

ke szú lo dnek az e desanya k e s nagymama k ko szo nte se re. 

Az Anya k napi ú nnepse gek ido pontja ro l minden csoport-

ban pontos ta je koztata st fognak kapni a kedves anyúka k 

e s nagymama k.  

Szeretne m ta je koztatni a kedves szú lo ket a 2017/2018-as 

nevelési évre történő óvodai beiratkozásról. 

Az o vodai beiratkoza s 2017.05. 08-09-10 . napokon kerú l   

megszerveze sre reggel 9.00- 15.00-ig. 

A szeptemberben indúlo  nevele si e vre azokat a gyermeke-

ket kell beí ratni akik 2017.08.31-ig a 3. életévüket betöl-

tik, valamint az előző nevelési évben óvodai felmen-

te ssel e lt. Sza múkra ko telezo  az o vodai nevele s szeptem-

berto l. Amennyiben a kedves szú lo  ú gy e rzi, hogy a gyer-

meke me g nem ele g e rett az o voda ra (nem szobatiszta) 

leheto se g van az o vodai felmente sre is.  

Az o vodai beiratkoza sra ke rem a kedves szú lo  a beí ratni 

sza nt gyermekkel egyú tt jelenjen meg. 

A beiratkoza shoz szú kse ges dokúmentúmok:  

- a szú lo  szeme lyi igazolva nya, lakcí mka rtya ja 

- gyermek lakcí mka rtya ja 

- gyermek TAJ ka rtya ja 

- gyermek szú lete si anyako ny-

vi kivonata 

- ha van a gyermek nevére 

kia llí tott e rve nyes gyermek-

ve delmi hata rozat, ha tra nyos 

helyzet mega llapí ta sa ro l szo lo  

hata rozat 

- ha van bírósági végzés a  

gyermek szú lo i felú gyelete ro l 

- ha van szakértői bizottsági 

szakve leme ny 

Szeretne m ta je koztatni a ked-

ves szú lo ket, hogy a ma júsi 

szú lo i e rtekezleten lesz lehe-

to se g jelentkezni a nya ri o voda ra. A nya ri o voda t azon 

szú lo k gyermekei vehetik ige nybe, ahol mindke t szú lo  

dolgozik e s a gyermek napko zbeni ella ta sa t nem túd-

ja k biztosí tani. Az o voda nya ron maximúm 30 kis-

gyermek ella ta sa t túdja biztosí tani. A nya ri o voda ba 

ja ro  kisgyermek a nya ri szú neti e tkeze st az o voda ban 

veszi ige nybe.  

         A nyári óvoda kezdete 2017.06.19-től hétfőtől 

kezdődik és augusztus 11-ig péntekig tart majd.  

         Augusztus 14-től 31-ig a takarítási szünet tartunk 

ekkor már gyermekeket nem fogadunk. 

Majoros Zita 
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Olvasásnépszerűsítő programok a könyvtárban 

 

A  „Harisnya s Pippi olvaso verseny” elso  helyezettje -

vel, Ka llai Fannival besze lgettem a versennyel kap-

csolatba. Fanni rendszeres la toga-

to ja e s haszna lo ja is a ko nyvta rnak. 

E letkora nak megfelelo  kisrege nye-

ket, mese ket olvas. A ko nyvta r 

programjainak rendszeres re sztve-

vo je, legyen az versmondo , mese-

mondo  verseny, ke zmú ves foglalko-

za s, vagy csak de lúta ni ta rsasja te k. 

A 2016-os olvasa sne pszerú sí to  

programnak az „E’mese-va r”-nak is 

lelkes tagja volt. A ko nyvta ri visel-

kede skúltú ra ja is dicse retet e rdemel. 

Hogy készültél a versenyre, volt-e segítséged? 

   Ú gy ke szú ltem, hogy a fú zetemet olvasgattam e s ez 

volt a segí tse gem.  Ba r a szú leim is segí tettek e s az 

oszta lyfo no ko m Szú cs Gyo rgyi tana rne ni is, aki az 

ege sz oszta lyt felke szí tette e s ta mogatta a ko zo s 

múnka val. 

Ha már Harisnyás Pippi, milyen gyereknek tartod 

Pippit? 

   Egy nagyon egyedi gyereknek tartom Pippit, aki na-

gyon kedves e s vicces. Sok borsot to r a felno ttek 

orra ala . Igazi gyerek! 

 

 

 

Milyen könyveket szeretsz olvasni? 

Ölyan ko nyveket szeretek olvasni, amelyekben tanúlsa -

gok vannak, de van, amikor csak elo veszek egyet e s 

azt olvasom. Szeretem a gyerekeknek szo lo  rege nye-

ket e s a mese ket, de olvastam ma r a Winnetoú-t is. 

A Könyvtár E'mese programjában is részt vettél. 

Milyen volt a közös munka a többi gyerekkel? 

   Igen re szt vettem e s nagyon jo  volt a to bbiekkel dol-

gozni, mert sokat nevetú nk de, ko zben tanúltúnk is. 

Sze p ko nyvekkel ismerkedtú nk meg. Az elolvasott 

mese ket feldolgoztúk. Volt, amit lerajzoltúnk e s egy 

ú jszerú  mese le si mo dszerrel a japa n papí rszí nha z-

zal, a Kamishibai-val adtúnk elo .  

Bár még fiatal vagy, de van-e már elképzelésed, 

hogy felnőtt korodban mivel szeretnél foglal-

kozni? 

   Igen van, vagy ú gyve d, vagy tana r, de rendo r is szí ve-

sen lenne k. 

Mit tanácsolnál a korod béli gyerekeknek? 

   Ölvassanak e s tanúljanak sokat. Ha sokat olvasnak, 

akkor sokat is fognak túdni. 

Ko szo no m sze pen Fanni! Gratúla lok az eddigi teljesí tme -

nyedhez e s tova bbi sok sikert e s lelkesede st e s kitarta st 

kí va nok neked!  

Mércséné Huszti Mónika 

 

Kedves Olvasó! 

 

A lap megjelene sekor ma r elmú ltak a hú sve ti 

ú nnepek. Ennek ellene re fogadja k sok szeretet-

tel Ko ro mi Ferenc ro vid, hú sve ti ko szo nto je t, 

melyet Túro  Tama s polga rmester ú rnak kú ldo tt. 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti üdvözlet 

 

Rügypattintó szép Húsvétot, 

Sonkát, tojást, velőscsontot, 

A ha megettük mind ebédre,  

Csurranjon a Bika-vére! 

Pálinkát rejtsen a kredenc, 

Ezt kívánja nektek Ferenc! 

 

Víziváros, 2017. április 16. 

Körömi Ferenc 



KÖMLŐ NÉPE 

10 

 
Községi megemlékezés március 15-én 

 

M a rciús 14-e n, 11 o rai kezdettel 

ú nnepelte ko zse gú nk lakossa ga 

az 1848-49-es forradalom e s szabad-

sa gharc 169. e vfordúlo ja t a Mú velo de -

si Ha zban.  

A megemle keze s a Himnúsz elhangza -

sa úta n dr. vite z Nagy Jeno  versmonda -

sa val folytato dott. Majd Sza va Mirella 

e nekelt egy gyo nyo rú  ne pdalt az ú n-

nephez me lto an. Turo  Tama s polga r-

mester úr ünnepi beszédében hang-

súlyozta, hogy a mostani szabadsá-

gunkat a 48-as hősöknek köszön-

hetjük. Ők nemcsak fölismerték, 

hogy szolgaság 

 

 

 

 

ban, rabságban él nemzetünk, ha-

nem tettek is érte, hogy ez meg-

szűnjön, akár az életük árán is.  

A Nefelejcs Ne pdalko r most is aktí v 

re sztvevo je volt az ú nnepse gnek, ka-

tonadalokat e nekeltek. Sipos Lajosne , 

Bo zsi ne ni ko vetkezett egy dr. vite z 

Nagy Jeno  verssel. Szamko  Ronald 

sze p dala val folytato dott a mú sor, 

majd az irodalom szakko ro so k ú nne-

pi o sszea llí ta sa t csoda lhattúk, ame-

lyet Antal-Ölajos Rena ta tana rno  taní -

tott be. Ve gezetú l az Ö ro kse gú nk c. 

dal hangzott el az iskola e nekkara nak 

elo ada sa ban. A megemle keze s koszo-

rú za ssal e rt ve get. 

 Sipos Gáborné 

Húsvéti koncert  

Á prilis 16-a n, vasa rnap, 15 o rai kezdettel gyo nyo rú  

hangverseny re szesei lehettú nk. Imma r 3. alkalom-

mal la togatott el ko zse gú nkbe hú sve tkor Gonda La szlo  

és Báder Ernő zenészpáros két művésznő, Denk Vik-

tória és Hibay Éva társaságában. A koncert helyszíne 

a Ko mlo i Ro mai Katolikús Templom volt. A ko zo nse g 

nagy megele gede ssel e s a hí tattal hallgatta az ismert 

klasszikús e s modern ú nnepi dalokat.  

Ko szo njú k a mú ve szeknek ezt a csoda s hú sve ti de lúta nt! 

Sipos Gáborné 

A Nyugdíjas Klub élete 

Isme t túdatom, hogy a nyúgdí jas Nefelejcs Klúbban 

zajlik az e let. Ma júsi e s jú niúsi felle pe sekre ke szú lú nk. 

Túdatom azt, ami eddig to rte nt. 

Ma rciús 15-e n a ko zse gi ú nnepse gen felle ptú nk, ahol 

katonadalokat e nekeltú nk e n pedig verset is mondtam. 

A prilis 11-e n a Ko lte szet napja n a hevesi versenyro l 

elhoztam az elso  dí jat. E n mindig ke szú lo k. 

A klúb most ke szú l Abasa rra a Ho so k napja ra. 

Ko szo njú k Polga rmestert ú rnak, hogy a ko zse gú nk kis-

búsza mindig rendelkeze sú nkre a ll, í gy eljútúnk vide k-

re is! 

Mi igyekszú nk Ko mlo  hí rneve t o regbí teni. 

Sipos Lajosné 

Klubtag 
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Tisztelt Kömlőiek! 

 

E ngedje k meg, hogy besza moljak a Gondoza si Ko zpont 

mú ko de se ro l. 

A mindennapi múnka t ketto  a llando  ko zalkalmazott, szocia -

lis gondozo  ve gzi (Sza szi Ja nosne  e s Ka llai Sa ndorne ) 

Az o  múnka júkat  hat ko zfoglalkoztatott segí ti (Lo le ne  Ka llai 

Melinda, Júha sz E va, Ka llai Anita, Ne meth Lehelne , Ka llai 

Tama sne  e s Ka llai Sa ndorne  )  

Jelenleg a ha zisegí tse gnyú jta st 24 fo  veszi ige nybe, mí g a 

szocia lis e tkeztete st 52fo .  

2017. febrúa r 15-e n rendkí vú li testú leti ú le sen a Polga rmes-

ter Ú r javaslata ra, cso kkent az ebe dte rí te si dí j, amit a Ke pvi-

selo  testú let egyhangú an megszavazott.  

Két kategóriába vettük az étkezőket: 

85.000Ft havi jo vedelem felett 530Ft/adag   (110Ft Ö nkor-

ma nyzati ta mogata s) 

85.000Ft havi jo vedelem alatt 420Ft/adag  (220Ft Ö nkor-

ma nyzati ta mogata s) 

Akik viszont ige nybe veszik a ha zisegí tse gnyú jta st, ott vi-

szont Polga rmester Ú r elto ro lte az ebe dsza llí ta si ko ltse get.  

Akik szeretnék igénybe venni a házisegítségnyújtást 

vagy a szociálisétkeztetést annak a következő dokumen-

tumokat kell beszerezni-e. 

JÖVEDELEMIGAZOLÁS 

SZEMÉLYIIGAZOLVÁNY 

LAKCÍMKÁRTYA 

TAJKÁRTYA 

Minden ho napban leheto se gemhez me rten meg pro ba lok 

kijútni gondozottjainkhoz. 

Ebben a ho napban a ko vetkezo  szeme lyeket la togattam meg. 

 

Szarvas József és Szarvas Józsefné (gondozónő: Kállai 

Tamásné) 

Megvagyúnk ele gedve Anita val ba rmit mondúnk neki meg 

csina lja, le a kalappal elo tte. He tve ge n is lehet ra sza mí tani.  

Az ebe d mennyise ge vel, a ra val is megvagyúnk ele gedve.  

Polga rmester Ú r elo tt is le a kalappal. Ilyen Polga rmesterú nk 

nem volt, de nem is lesz. Minden elismere sú nk az o ve . 

Tasnádi Mihályné (gondozónő: Kállai Tamásné) 

Meg vagyok vele ele gedve, Ha la Istennek me g jo l bí rom ma-

gam, de amit ke rek to le megcsina lja, elve gezi. Ebe ddel is meg 

vagyok ele gedve. Polga rmester Ú rra panaszom nem lehet. 

Neki van tekinte lye e s í gy hallgatnak ra  az emberek. 

 

 

Baranyai Antalné (gondozónő: Németh Lehelné) 

Nehe z ko rú lme nyek ko zo tt e lek, keve s jo vedelemmel rendel-

kezem. Kifizetek minden sza mla t marad is meg nem is. Gon-

dozo no vel meg vagyok ele gedve, nagyon rendes. Ebe del is 

megvagyok ele gedve. 

Bari Dezsőné (gondozónő: Németh Lehelné) 

Nagyon rendes Mo ni mindent megcsina l, elve gez ba rmit ra  

bí zhatok. Szavam nem lehet ra , lelkiismeretesen dolgozik. Az 

ebe ddel is meg-

vagyok ele ged-

ve adag is nagy, 

finom e s emel-

lett olcso  is. 

Polga rmester 

Ú rnak csak ko -

szo nhetek, na-

gyon sze pen 

ko szo no m neki 

a pa nikgombot. 

Isten a ldja meg ott ahol haja sza la is le esik.  

Madarász Sándorné (gondozónő: Szászi Jánosné) 

Marika val megvagyok ele gedve, mindig jo n. Megcsina lja amit 

ke rek elmegy beva sa rol, gyo gyszert irat nincs ra  panaszom. 

Az ebe del is megvagyok ele gedve cso kkent az ebe ddí ja is. 

Sajnos beteges vagyok e s nagyon sokat kell gyo gyszerekre 

ko lteni. Polga rmester Ú r múnka ja val is megvagyok ele gedve, 

mindig va gatja a fú vet, le a kalappal elo tte. 

Török Istvánné és Nagy Margit (gondozónő: Kállai Sán-

dorné) 

Hajnal nagyon rendes amit mondúnk neki megcsina lja taka-

rí t, mos, vasal szo val mindent. Nem lehet ra  panaszúnk. Az 

ebe dre sem lehet panaszúnk. Amio ta Tama s a polga rmester 

nagyon sokat va ltozott a mino se ge. Most is cso kkent az 

ebe ddí ja. Múnka ja val nagyon megvagyúnk ele gedve mindig 

kú ldi a ko zmúnka sokat, hogy va gja k a fú vet. 

Kis Gábor és Kis Gáborné (gondozónő: Kállai Sándorné) 

Meg vagyúnk ele gedve Hajnalal. Amit ke rú nk megcsina lja, 

elmegy gyo gyszert irat, beva sa rol. Az ebe ddel  is nagyja bo l 

meg vagyúnk ele gedve. Lehetne to bb nokedli. Polga rmester 

Ú r múnka ja ba nem lehet bele ko tni, jo l csina lja. 

Pengő Roland 

mb. vezető 
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Tisztelt Kömlőiek! 

E ngedje k meg, hogy besza moljak a Ko mlo i Napko zi 

Konyha mú ko de se ro l. 

2017. ma rciús 01-to l a konyha nk o na llo  inte zme nyke nt 

mú ko dik. 

Napi teendo ket ha rom szaka cs ve gzi: (Tú ro  Ro bertne , Ba-

la zs Brigitta e s Öla h Jo zsefne .) 

Az o  múnka júkat 5 konyhai kisegí to  segí ti: (Tú ro  Jo zsefne , 

Kolompa rne  Ille s Zsúzsanna, Csí k Klaúdia, Csonka Ro bert-

ne  e s Plesko  Miklo sne .)  

Ezú ton ko szo no m 

meg nekik a lel-

kes, odaado  mún-

ka júkat. 

2017. febrúa r 15-

e n a Ke pviselo  

Testú let ú gy ha-

ta rozott, hogy az 

ebe d te rí te si dí ja 

640.-Ft/adagra 

emelkedett. 

Mind az o voda -

ban, mind az is-

kola ban napi ha -

romszori e tkeztete st biztosí túnk a gyerekek sza ma ra. Min-

den gyerek dí jmentesen veszi ige nybe az e tkeztete s. 

 

 

2017. a prilis 7-e n Polga rmester Ú rnak ko szo nheto en 

konyha nk 400.000.-Ft értékben kapott nagyüzemi mo-

sogatógépet, mely jelentősen megfogja könnyíteni a 

mindennapi múnka nkat. Amit ezú ton is nagyon sze pen 

ko szo nú nk! 

Felhívnám a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy mint az 

elmúlt években is ez évben,  nyáron biztosítani fogunk 

a gyermekek részére szünidői étkeztetést.  

Kérem a tisztelt szülőket, hogy legyenek szíves besze-

rezni ételhordót! Az ingyenes étkeztetést azon gyer-

mekek részére tudunk biztosítani, akik érvényes gyer-

mekvédelmi határozattal rendelkeznek. Ennek hiá-

nyában a szülők legyenek szívesek felvenni a kapcso-

latot az Önkormányzattal! 

Kedves E tkezo k! 

Ke rne m Ö no ket, hogy akinek van ba rmilyen e szreve tele az 

ebe d mennyise ge vel, mino se ge vel ke rem, hogy bizalom-

mal fordúljanak hozza m! 

 

Pengő Roland 

mb. intézményvezető 

A Nőket köszöntöttük március 8-án 

 

A  Nemzetko zi No nap a 

no k ira nti tisztelet e s 

megbecsú le s kifejeze se nek 

napja, amelyet 1917 o ta 

ú nnepelnek Magyarorsza -

gon minden e v ma rciús 8-

a n.  

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma ny-

zata sem feledkezett meg 

erro l a sze p napro l e s ú n-

nepelni hí vta a ko ztisztvi-

selo , az o voda ban dolgozo  

ko zalkalmazott, a Nefelejcs 

Nyúgdí jas Klúbba ja ro  e s a 

ko zmúnka ban foglalkozta-

tott ho lgyeket.  

 

 

 

 

Túro  Tama s polga rmester ú r 

szabadsa gon tarto zkodott 

eze rt helyette Pengo  Roland, 

a Napko zi Konyha 

mb.inte zme nyvezeto je ko -

szo nto tte kedves, sze p sza-

vakkal e s vira ggal a meghí -

vott vende geket. Majd mind-

annyian elfogyaszthattak egy 

finom ebe det.  

A no k neve ben Ka da r Jo zsef-

ne  Margit ne ni ko szo nte meg 

a figyelmesse get. 
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Tisztelt Kömlőiek! 

 

S zeretne k Ö no knek besza molni a Ko mlo i Sport Clúb 

eredme nyeiro l. 

A Bozsik-programban he tro l, he tre kú lo nbo zo  torna kon 

veszú nk re szt ahol 4 korcsoportban indúltúnk (Ú7, Ú9, 

Ú11, Ú13)Gyerekek nagyon lelkesen, szorgalmasan jo n-

nek edze sre, me rko ze sekre.  Edzo jú k:  Besenyei Ja nos 

Az ifjú sa gi csapat jelenleg a 8. helyen szerepel a Megyei 

II. oszta ly Ú19 korcsoportja ban. 

Ma traderecske-Ko mlo  (5-2) 

Ko mlo -Tiszana na (3-1) 

Ko mlo -Tarnalelesz (2-2) 

Szihalom-Ko mlo  (3-19) 

Egerszo la t-Ko mlo  (3-2) 

Ko mlo -Poroszlo  (3-5) 

Edzo jú k: Súha Zolta n. 

A felno tt csapat jelenleg a 10. helyen szerepel. A felno tt 

csapat nagy kihí va s ele  ne z, mert ha nem sikerú l nekik 

az 1-8. helyen ve gezni, akkor sajnos a 2017/18-as baj-

noksa gban ma r a Megyei III. oszta lyba fog vissza kerú l-

ni. 

 

 

Ma traderecske-Ko mlo  (3-2) 

Ko mlo -Tiszana na (5-0) 

Ko mlo -Eger (1-1) 

Ko mlo -Tarnalelesz (3-3) 

Szihalom-Ko mlo  (4-9) 

Egerszo la t-Ko mlo  (7-0) 

Ko mlo -Poroszlo  (2-2) 

Edzo jú k: Ka llai Sa ndor 

A prilis elo  hete ben Polga rmester Ú rnak ko szo nheto en 

az ifjú sa gi e s a felno tt csapat ko zel 1.000.000.-Ft e rte k-

ben kapott felszerele st (csúka, mez garnitú ra, melegí to , 

ta ska) 

Ezú ton szeretne nk megko szo nni neki segí tse ge t, mún-

ka ja t. 

 

 

Pengő Roland 

elnökségi tag 

 

Kamerák felügyelik az iskolai rendet 

A közmunkaprogram révén számos fejlesztés készülhet el Kömlőn.  

Folyamatosan dolgoznak a telepú le sen a ko zmúnka sok. Elindúltak a ja rdae pí te sek e s -felú jí ta sok: 
ezek egyre szt betonbo l, ma sre szt pedig viakolorbo l ke szú lnek. Tú ro  Tama s polga rmesterto l megtúd-
túk, a temeto t úgyancsak teljesen ko rbekerí tik, elke szú ltek e s ja rhato va  va ltak a mezo gazdasa gi útak, 
rendezte k a belví zelvezete st e s az a rkokat. Az Egri ú ton a tereszt is csere lnek, a m a rossz ido  miatt je-
lenleg ezt a múnka t felfú ggesztette k. Ú j park is le tesú l a mú velo de si ha zna l, valamint hamarosan elke -
szú l az 1956-os emle kmú . 

A falúvezeto  ela rúlta tova bba , hogy a helyi a ltala nos iskola ban kamerarendszert e pí tettek ki, í gy a pe-
dago gúsokon tú l ma r 16 kamera felú gyeli a rendet az inte zme nyben. A berendeze sek ro gzí tik is a ke -
peket, amelyek az iskola igazgato ja hoz fútnak be. 

A telepú le s o voda ja t úgyan nemre giben bo ví tette k, a m ú jabb e pú letre szekre lesz szú kse g, mivel Ko m-

lo n e vente 30–40 gyermek szú letik. Mint kora bban megí rtúk: tavaly nya ron ke szú lt egy bo lcso dere sz-

leg, e s most ú jabb pa lya zatot nyú jtottak be, 100 millio  forint e rte kben. 

Forrás: heol.hu - 2017.április 22. 
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Százhuszonhét éve, 1890-ben ünnepelték először 

május 1-jét, amely egy évszázadon át volt a mun-

kások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől 

pedig a munkavállalók szolidaritási napja. 

Ezen jeles alkalombo l kerú l ú jra megrende-

ze sre telepú le sú nko n a „maja lis”, mely imma r 3. al-

kalommal az egyik legnagyobb e s legtartalmasabb 

rendezve nyú nk. Az elmú lt e vekben is nagy sikernek 

o rvendo  ú nnepen egyma st ko vette k a nevesebbne l 

nevesebb elo ado k e s a tartalmasabbna l tartalmasabb 

programok. De me g mielo tt beleva gne k az idei e vi 

program ismertete se be, tekintsú nk 

vissza egy picit az elmú lt e vtizedek-

re. Mit is rejt maga ban az ú nnep, e s 

mie rt is jeles nap a ma jús 1. 

Az ú nnep elo zme nyei az ipari 

forradalomig nyú lnak vissza. Az úto -

pista szocialista brit gya ros, Robert 

Öwen 1817-ben javasolta a múnka -

sok addig 10-14 o ra s múnka ideje -

nek nyolc o ra ra cso kkente se t. Tú ntete sek e s sztra j-

kok sorozata úta n Nagy-Britannia ban e s gyarmatain 

1847-ben napi tí z o ra ban maximaliza lta k a no k e s 

gyerekek múnkaido je t, de a tí zo ra s múnkaido  csak 

az 1870-es e vekre va lt a ltala nossa . Az aúsztra liai 

Melboúrne-ben 1856. a prilis 21-e n a ko mú vesek e s 

e pí to múnka sok a helyi parlament elo tt ko vetelte k a 

nyolco ra s múnkaido  bevezete se t, me gpedig sikerrel, 

a ro videbb múnkaido  ellene re nem lett kevesebb a 

fizete sú k. Az I. Internaciona le  1866-os elso  kong-

resszúsa ma r ú gy fogalmazott: a nyolco ra s múnka-

nap bevezete se az elso  le pe s a múnka soszta ly felsza-

badúla sa nak ú tja n. 

A 19. sza zad ma sodik fele ben az Egyesú lt A l-

lamokban is egyre to bben ko vetelte k a nyolco ra s 

múnkanap bevezete se t, amit egyes a llamokban to r-

ve nybe is foglaltak. 1886. ma jús 1-je n Chicago ban 

sztra jk kezdo do tt a nyolco ra s múnkaido  bevezete se 

e rdeke ben. Ma jús 3-a n o sszecsaptak a múnka sok e s 

a sztra jkto ro ket ve do  rendo ro k, akik ve gú l tú zet nyi-

tottak, a sortú znek ne gy ember esett a ldozata úl. A 

ma snapi tiltakozo  nagygyú le s re sztvevo i ko ze  ve-

gyú lt anarchista k bomba t hají tottak a rendo ro kre, 

va laszúl isme t sortú z do rdú lt, a nap ve ge re túcatnyi-

na l is to bb halottat sza moltak o ssze. A Haymarket 

te ren to rte ntek megtorla sa ke nt nyolc anarchista 

vezeto t a llí tottak bí ro sa g ele , ko zú lú k ne gyet ki is 

ve geztek. 

A vila gszerte hatalmas felha boroda st kelto  

eseme nyek emle ke re a ko vetkezo  e vekben ma jús 

elseje n emle ktú ntete seket rendeztek. 1889-ben a II. 

Internaciona le  alakúlo  kongresszúsa ú gy hata rozott, 

hogy 1890. ma jús 1-je n a szakszervezetek e s egye b 

múnka sszervezo de sek egyú tt vonúljanak fel a nyolc-

o ra s múnkaido  bevezete se, illetve nemzetko zi szoli-

darita súk kifejeze se e rdeke ben. Magyarorsza gon is 

1890-ben tartottak elo szo r ma jús 1-jei to megde-

monstra cio t. A II. Internaciona le  1891-es ma sodik 

kongresszúsa n ma jús elseje t hivatalosan is a 

"múnka soszta ly nemzetko zi o sszefoga sa nak harcos 

ú nnepe ve " nyilva ní totta k.  

Az elmú lt e vtizedek alatt a ma jús 1 

picit a tforma lo dott, moderniza lo dott 

e s leginka bb csala di programma  no t-

te ki maga t. Örsza gszerte szí nes prog-

ramokkal, vete lkedo kkel, so riva ssal 

e s virsli eve ssel, baza rosokkal e s mú-

tatva nyosokkal, nem útolso  sorban 

koncertekkel va rja a csala dokat a leg-

to bb telepú le sen e s va rosban meg-

rendezett „maja lis”. 

Telepú le sú nk sem lo g ki a sorbo l, hiszen e 

jeles alkalombo l az elmú lt e vek sikereire is alapozva 

a szervezo se g ú gy do nto tt, hogy megpro ba l e vro l 

e vre tartalmasabb e s szí nesebb programokat kí na lni 

a sportpa lya ra kila togato  csala doknak. A majd ege sz 

napos koncertsorozaton tisztelete t teszi telepú le sú n-

ko n Morvai Dani, Sihell Ferry e s Henna, Gyo zike, Si-

hell Vanessza, Sós Fecó és Hencsy, Csocsesz, a 

Jump Rock Band, az Aranyszemek, a Balogh Trió 

és a helyi zenekarok köréből a Kale Romale 

együttes is. A koncertek mellett főzőversennyel, 

Rendo rse gi kútya s bemútato val, kú lo nbo zo  gyer-

mekprogramokkal, dodgemmel e s ko rhinta val, ce llo -

vo lde vel, virslivel, az esti koncertek alatt pedig egy 

kisebb LE ZER SHÖW-val va rjúk a la togato kat.   

Legyen Ön is a vendégünk! Ünnepeljünk 

együtt!  

További részletes információk a plakáto-

kon, valamint az Önkormányzat Facebook olda-

lán. 

 

Hoffer József 
 

Majális - 
A munkásosztály nemzetközi  
összefogásának harcos ünnepe 
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A z anyák napja vila gszerte ú nnepelt nap, amelyen az anya-

sa gro l emle kezú nk meg. A kú lo nbo zo  orsza gokban ma s e s 

ma s napokon ú nneplik, a legto bb orsza gban ez az ú nnep ma jús-

ra, ezen belú l a legto bb helyen ma jús ma sodik vasa rnapja ra esik. 

Magyarorsza gon ma jús elso  vasa rnapja n ú nnepeljú k az e des-

anya kat.  

Az anya k megú nneple se nek to rte nete az o kori Go ro gorsza gba 

nyú lik vissza. Akkoriban tavaszi ú nnepse geket tartottak Rhea -

nak az istenek anyja nak, e s vele egyú tt az e desanya k tisztelete -

re. A to rte nelem sora n ke so bb is voltak olyan ú nnepek, amikor 

az anya kat is felko szo nto tte k. Anglia ban az 1600-as e vekben az 

ú nnep kereszte ny valla si szí nezetet is kapott. Akkoriban a hú s-

ve tot ko veto  negyedik vasa rnapon, az anya k vasa rnapja n tartot-

ta k az e desanya k ú nnepe t. A csala djúkto l messze dolgozo  szol-

ga lo k szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, e s a napot 

e desanyjúkkal to lthesse k. A la togata s elo tt kú lo n erre a napra 

aja nde kke nt elke szí tette k az anya k sú teme nye t. Az Egyesú lt 

A llamokban elo szo r 1872-ben, Bostonban ú nnepelte k meg az 

anya k napja t. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis pro ba lta 

az anya k napja t nemzeti ú nneppe  nyilva ní ttatni. Az ú nnepet 

ma jús ma sodik vasa rnapja ra tú zte ki, elhúnyt e desanyja emle ke -

re. Rengeteg ido t e s energia t sza nt arra, hogy az ú nnepet elo bb 

a llami, majd nemzetko zi ismertse gú ve  tegye. Jarvis a ce lja t 1914

-ben e rte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elno k a napot 

hivatalos ú nneppe  nyilva ní totta. Az ú nnepet „felkarolta k” a vi-

ra gkereskedo k, ú dvo zlo lap-gya rto k, cúkorka- e s aja nde k-

kereskedo k, akik Eúro pa ban is propaga lni kezdte k az Amerika -

ban elterjedt ú nnepet, amelynek hata sa ra az gyorsan ne pszerú -

ve  va lt a kontinensen is.  

Magyarorsza gra az ú nnep o tlete t Petri Pa lne , egy a llamtitka r 

felese ge hozta Amerika bo l e s a legelso  anya k napi ú nnepse get 

1925. ma rciús 8-a n a MA V ge pgya r foglalkoztato ja ban múnka s-

gyerekeknek tartotta k. A gondolatot a Magyar Ifjú sa gi Vo ro ske-

reszt vezeto i karolta k fel e s megtette k az elo ke szú leteket az 

anya k napja orsza gos bevezete se re. 1928-ban ma r miniszteri 

rendelet sorolta a hivatalos iskolai ú nnepe lyek ko ze  az anya k 

napja t. 

   forrás: www.erdekesvilag.hu 

Nagy Jenő: 

Édesanya 

 

Aranyló napsugár 

tündöklő égbolton, 

legfényesebb csillag 

derűs éjszakákon. 

 

Egy virágos mező, 

végtelen nyugalom, 

ősz fejű fiának 

békesség, oltalom. 

 

Arcára ráncokat 

karcolt a zord idő, 

óvó tekintete 

távolba révedő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hálás szeretete 

létemnek forrása,  

érkezésem mindig 

mosolyt csal arcára. 

 

Megfáradt karjait 

ölelésre tárja, 

amikor szeretett 

gyermekét meglátja. 

 

Drága édesanyám 

őrangyalom nekem, 

boldogan köszöntöm, 

amíg csak tehetem. 

 

2012. május 
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 Dr. v. Nagy Jenő:     

        Édesanyák ünnepe 

„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani.” (Szabó Magda) 

  
 

J eles napunk május első vasárnapja, amikor az édesanyákat köszöntjük. Hálatelt szívvel gondolunk 

édesanyánkra, akitől a legnagyobb ajándékot kaptuk, akinek nem kevesebbet, mint az életünket kö-

szönhetjük. Ezen a napon sokan megpróbáljuk a lehetetlent: megköszönni végtelen szeretetét, gondos-

kodását, fáradozását, önzetlenségét, aggódását, imáját, áldozathozatalát. Ígéret havára virágba öltözik, 

pompázik a csodálatos természet. 

 

Édesanya, aki mindenkor örül a sikereinknek, akivel megoszthatjuk bánatunkat. Könnyét hullatja ér-

tünk, ha megbántanak, s kezét nyújtja, amikor megsértenek, vagy cserbenhagynak bennünket. Vigyázza 

lépteinket, segít, ha bajba jutunk, és megbocsájt, ha valami rosszat teszünk. Velünk van akkor is, amikor 

mindenki elfordul tőlünk. A lelki kötelék ezernyi szállal fűz össze, egy életen át. Anyák napján kifejez-

hetjük tiszteletünket és megbecsülésünket mindazért, amit az évek, évtizedek alatt édesanyánktól kap-

tunk. Arany Jánostól származtatják a mondást: „Azt hihetnénk, ez a legrégebbi ünnep a világon.” 

Anyák napja ma már világszerte ünnepelt nap, csupán eltérő időpontban, más-más napokon tartják. A 

legtöbb országban május hónapban, május második vasárnapján ünneplik. A világ több országában vi-

szont számunkra egészen meglepő időpontokban ünnepelnek, vagyis nem május első, vagy második va-

sárnapján. Az ünnep krónikájához tartozik, hogy az anyák megünneplésének története az ókori Görögor-

szágba nyúlik. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is köszöntötték. 

Anyák napjának legújabb kori hagyománya, a megemlékezés tengerentúli eredetű, vagyis az Egyesült 

Államokból terjedt el. Magyarországon az amerikai eredetű hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

honosította meg. Hazánkban az első megemlékezést 1925-ben tartották, 1928-ban pedig már miniszteri 

rendelettel sorolták a hivatalos iskolai ünnepélyek sorába. A legtöbb országhoz viszonyítva egy héttel 

előbb ünnepelünk, elsősorban azért, mert a jeles eseményt összekapcsolták (anno) a májusi Mária-

tisztelet hagyományaival. A magyarság ősvallásában megtisztelő helyet kapott Nagyboldogasszony 

Anyánk. 

Anyák napja alkalmából az anyaságról is megemlékezünk. Az anyaság a legszebb érzések egyike, 

amelyhez fogható aligha létezik: szíve alatt hordozni a magzatot, életet adni, a piciny gyermeket féltő 

gonddal, sok szeretettel, lelkiismeretesen felnevelni. Anyának lenni a legszebb feladat a világon, amit nő 

kaphat. Anyává válni a legcsodálatosabb dolog, hiszen az ember egy új életet hoz a világra, akit szere-

tetben, gyengédségben nevel teljes szívével, lelkével, hogy boldog felnőtt legyen. Az anyaság ugyanak-

kor nem mindig könnyű. Vannak pillanatok, amikor kifejezetten nehéz. A gyerek néha nem fogad szót, 

rosszalkodik - mégis, édes ez a teher. Vitathatatlan tény, hogy az édesanyának legfontosabb a gyermeke. 

Közismert, hogy a kisgyermek és édesanyja között nagyon szoros kapcsolat létezik. Az anya testében 

hordozza, majd testén táplálja gyermekét. Anyát és gyermekét hosszú időn át egy láthatatlan, de nagyon 

szoros lelki kapcsolat köti. Az anyai szeretet, az anyaság érzése teszi lehetővé, hogy az édesanyák ener-

giájuk döntő részét gyermekük gondozására és nevelésére fordítsák. 

Ez egy igen mély kötődés az anya-gyermek viszonyában. Édesanyák mondják gyakorta: aggódunk, fél-

tünk és szeretünk, mert édesanyák vagyunk! Ezeket az érzéseket akkor értjük meg igazán, amikor gyer-

mekünket magunkhoz öleljük, amikor először ránk mosolyog, sír, vagy kacag. Rádöbbenhetünk arra, 

milyen sokat tett értünk édesanyánk, mennyit izgulhatott és aggódhatott. Bizonyára nagyon hosszan tud-

nánk sorolni, hogy édesanyánknak miért tartozunk tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel. Az édes-

anyák nap, mint nap küzdenek azért, hogy megadhassák gyermeküknek mindazt, amit fontosnak érez-

nek. Az anyaság képezi a szervezés nagymestereit, hiszen az édesanya képes több gyermeke egyszerre 

jelentkező gondjait, problémáit gyorsan megoldani. Ők a felelősségvállalás legjobb iskolájában, a gyer-
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 A valósághoz tartozik az is, hogy a tisztelet nem magától értetődő. Közismert tény, hogy léteznek gyer-

meküket eldobó, illetve elhanyagoló anyák. Nem feledkezhetünk meg róluk sem, és reménykedünk ab-

ban, hogy mielőbb megtalálják az önnön csapdájukból kivezető helyes utat. A jeles nap kapcsán meg 

kell említeni azt a sajnálatos tényt is, hogy a jelenkor - az úgynevezett önmegvalósítás kora - kevésbé 

kedvez az anyaságnak. Különös, csalárd jelensége ez korunknak, ami nemcsak megtévesztő, hanem kár-

tékony, nemzetpusztító is. Gyakorta tapasztalhatjuk, hogy fiatal, anyaságra érett nők nem ismerik meg 

az anyaság valódi örömét, igazi boldogságát. Úgy tűnik, hogy rohanó, háborgó, értékvesztett világunk 

nem kedvez az anyaság vállalásának. El kell ismernünk, hogy nem könnyű manapság (sem) anyának 

lenni. Valójában sosem volt igazán könnyű az anyai sors, de a sok gondra, bajra mindenkor vigaszt, s 

boldogságot jelent gyermekének gyöngyöző kacaja. Az anyaság, a gyermeknevelés tiszteletét, rangját 

csak akkor teremthetjük meg, ha a mindennapok során is megjelenik értékként és követendő példaként. 

Nagy a társadalom felelőssége! 

 

Anyák napján emlékezzünk azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk. Említést kell 

tenni mindazokról is, akik sajnos már csak gondolatban, emlékeikben lehetnek édesanyjukkal. Kortársa-

im közül bizonyára sokunknak könnybe lábad a szemünk. Fájó szívvel gondolunk a szeretett Édesanyá-

ra, aki már örök álmát alussza. Magunk előtt látjuk gondoskodó, aggódó tekintetét, kedves arcát és érez-

zük simogató kezét. Azt a kezet, amely oly’ sokat tett értünk, amely ételt adott, és imádkozni tanított. A 

szeretett édes- anya elvesztése 

nehezen feldol- gozható tragé-

dia. A földi életből az örök 

hazába távozott (előrement) 

édesanya már nem segítheti, 

nem óvhatja leányát, fiát.  

Nagy változá- sok történtek 

az idők folya- mán, de a csa-

lád boldogulá- sának felelős-

sége döntően ma is az édes-

anyák vállán nyugszik. Első-

sorban rajtuk múlik, hogy 

mennyire ki-

egyensúlyozott, szeretetteljes 

környezetben, légkörben nő 

fel a gyermek. Tapasztalhat-

juk, hogy egy nemzedék múl-

tával a gyermek többnyire azt 

adja tovább szü- lőként, amit 

édesanyjától kapott. Őszinte 

érzéseket kife- jezve, szívhez 

szólóan magyar nyelvünkön 

lehet legszeb- ben kiejteni e 

drága szót: Édesanya. Be-

csüljük meg édes anyanyelvünk páratlanul szép szavát! Adjunk hálát, mondjunk imát mindazokért a drá-

ga édesanyákért, akiktől megtanulhattuk édes anyanyelvünket, s magyar honunkat szeretni! 

Az esztendő minden napján igyekezzünk kifejezni soha el nem múló hálánkat, megbecsülésünket, szere-

tetünket!  

Forrás: Internet  
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2017  március-április hónapban született kömlői lakosok: 

Ille s Lí via  an: Ille s Marianna,  Bari Raúl  an: Bari Marianna, Lo le  Nikolasz  an: Lo le  Erzse bet 

 Súha Gre ta  an: Súha Klaúdia , Bari Violetta an: Vislo czki Fatime  

 

2017 március-április hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Bollók Andrásné 83 éves, 

Turó Károly 61 éves, 

Völgyesiné Váradi Gizella 62 éves 

LOMTALANÍTÁS 
 

Felhí vjúk a lakossa g  figyelme t, hogy 2017. a prilis 27-én  csütörtökön  

tavaszi LÖMTALANI TA ST tartúnk a ko zse g belterú lete n. 

Ke rjú k, feleslegesse  va lt ta rgyaikat (bú tor, egye b, nem ha ztarta si húllade k) csú to rto k reggel 

6:00 o ra ig rakja k ki ingatlanjaik elo tti ko zterú letre!  
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Kösd  össze a számokat és színezd ki! 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2017. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polga rmesteri hivatal: 06-36/481-021   

e-mail: titkarsag.kúmleú@intellimail.hú  

Örvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskola: 06-36/481-032 

Ö voda: 06-36/481-060  

Gyo gyszerta r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám(ingyenesen hívható) 
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