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2018. március-április 

 Kedves Kömlői lakosok! 

 

Kérem, engedjék meg nekem, hogy most, településünk 

legnagyobb rendezvénye előtt, a sok munka és készülő-

dés mellett, picit tömörebben számolhassak be Önöknek 

az elmúlt időszakról. Szerencsére túl vagyunk a márciu-

si rideg időszakon, és így lassan a nyár derekán települé-

sünkön is elkezdődhettek az érdemi munkálatok. Mint 

azt bizonyosan észrevették, folytatjuk a tavalyi évben 

elkezdett átereszek cseréjét az autóbeálló hidakon, illet-

ve az árkok rendbetételét és sok helyen újra kialakítását 

is, hogy a csapadékvíz könnyebben elvezetésre kerüljön, 

ne álljon meg az árkokban, házfalaknál.  

Mindezen munkálatokra az idei közfoglalkoztatás, azon 

belül pedig a START munkaprogram keretén van lehe-

tőségünk, mint ahogyan a mezőgazdasági utak rendbe-

tételére, és javaslat alapján, újabb sárrázó utak kialakítá-

sára is. Hamarosan megújul majd településünk egy régi 

jellegzetes kútja, az ártézi kút is, melynek környezete is 

felújításra kerül majd, egy szép megvilágított park keret-

ében. Tovább kezdtük folytatni a járdaépítést is, mely-

nek keretében most az Ady endre utca szakasza kap via-

color burkolatú járdát. Felépítésre került a mezőgazda-

sági program keretében még egy fűthető fóliasátor is, 

ezzel is biztosítva a friss, és általunk előállított alapanya-

gokat a napközi konyha számára. Helyreállítottuk a 

napközi konyhánk udvarát is, amely egy vastag kőágya-

zatot kapott. Közmunkásaink megkezdték a település 

központjában a virágágyások kialakítását, valamint fo-

lyamatos a fűnyírás is. Itt ragadnám meg az alkalmat, 

hogy kérjem a lakosság türelmét, hiszen ahogy mondani 

szokás, minden kezdet nehéz. Így ez jellemző a fűnyírás-

ra is. Folyamatosan dolgoznak munkatársaink, de a fű 

ugye mindenhol egyszerre nő, így kis időbe telik, mire 

utolérjük magunkat, és egységes településképet tudunk 

alkotni. Kérem tisztelt nyugdíjasainkat, illetve azokat, 

akik önerőből képtelenek elvégezni az udvar rendben 

tartását, hogy bátran szóljanak, és természetesen az idei 

évben is segítségükre leszünk. 

Tájékoztatnám a tisztelt lakosságot, hogy e-hónaptól a 

közfoglalkoztatás irányítását átveszi majd az Önkor-

mányzat saját tulajdonú Nonprofit korlátolt felelősségű 

társasága, így a közfoglalkoztatás és jó néhány Önkor-

mányzati munka átadásra kerül majd a cég vezetésének, 

melynek keretében várhatóan eredményesebben tudunk 

majd szerepelni. Itt emelném ki, hogy sikeres engedé-

lyeztetés után, a védőnői szolgálat épületében havonta 

egy alkalommal ortopédiai szakrendelés is megvalósul 

majd a településünkön. 

 (Folytatás a következő oldalon) 

     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  IV. évfolyam  2. szám 



KÖMLŐ NÉPE 

2 

 
Nagy előrelépés lesz ebben az évben, hogy több pályá-

zaton is sikerrel szerepelt településünk. Köztük a legna-

gyobb a szegregációs pályázat volt, aminek köszönhető-

en több szociális bérlakás, csillagpont és csillagház is 

felépül majd az év második felében. Valamint már a 

közeljövőben elkezdődnek a képzések is, mind-mind, a 

településen lakók, vagyis az Önök érdekét szolgálva. A 

LEADER pályázatok keretében pályáztunk új útjelző 

táblákra, valamint egy rendezvény tér kialakítására, 

mely pályázaton, ha sikeres eredményt érünk el, úgy 

egy új színpad és a rendezvényeinkhez kapcsolódó pa-

vilonok is megépítésre kerülhetnek a kiserdő területén, 

valamint a egy hálózatbővítésre is sor kerülhet majd, 

melynek keretében az előző évekből adódó áramerősség 

problémát is kiküszöbölhetjük majd, továbbá a jelenlegi 

sportöltöző is földgáz ellátással lesz használható, tehát 

fűthető lesz. 

Felújításra kerül sportpályánkon a labdafogó háló, fel-

építésre kerül majd egy 2x100fős mobil lelátó, illetve 

egy hatalmas eredményjelzőtábla is, valamint szintén 

egy sikeres pályázat keretében valósulhat meg majd egy 

kültéri sportpark létrehozása is. Az elmúlt időszakban 

kisebb részben pályázati finanszírozásból, nagyobb 

részben pedig saját költségvetésből megújult a művelő-

dési házunk szociális blokkja, valamint az előtér is új 

aljzat burkolatot kaphatott. Jelenleg folyamatban lévő 

pályázat keretében, amennyiben sikeresen szerepelünk, 

a későbbiekben megújulhat a művelődési házunk teljes 

tetőszerkezete, melyre hatalmas szükség van, hiszen a 

jelenlegi már olyan állapotba került, hogy folytonos a 

beázás. Pályázat keretében újulhat meg az óvodánk, 

illetve a napközi konyha is bővítésre kerül majd. Sikere-

sen pályázat esetén, melyet a MAZSÖK írt ki a koráb-

ban általunk már önerőből felújított és ápolt zsidó teme-

tő is felújításra kerülhet, köztük a síremlékek is restau-

rálásra kerülnek, illetve a temető területe is az eredeti 

telekméret szerint kerülhet majd elkerítésre és parkosí-

tásra. 

Külön Örömömre szolgált az, hogy az elmúlt hónapban 

elfogadta meghívásomat 

 Dr. Ternyák Csaba Érsek Úr, aki a szentmise után bejár-

ta településünket, külön értékelve az eddig elvégzett 

munkát és igyekezetet, ígéretet tett arra, hogy segítséget 

nyújt templomunk és a parókia épületének felújításá-

ban. 
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Sok még a munka ebben az évben, de bízom abban, 

hogy mind az, amit teszünk, az mind az Önök kényel-

mét és elégedettségét fogja majd szolgálni. Ahogyan az 

is, hogy végre felújításra kerül a Besenyőtelek – Kömlő- 

Tiszanána közötti útszakasz több része is, mely sajnos 

az elmúlt évek alatt, szinte már-már járhatatlanná vált. 

Ezen felújítás keretében a Rákóczi út egy szakasza is 

kijavításra került, a mélyebb kátyúkat betömték. 

Nem érhet véget ez a beszámoló anélkül, hogy ne említ-

sem meg településünk egyik legnagyobb rendezvényét, 

az idei majálist, melyet idén egy nappal korábban, ápri-

lis 30-án tartunk. Sokan kérdezték, hogy miért? Ennek 

egyetlen egy oka van. Jut idő Önöknek is, a távolabbról 

érkező vendégeknek és mindenkinek másnap a pihe-

nésre, és ezzel egyúttal a késő estébe nyúló programo-

kon az önfeledt szórakozásra. Programokban nem lesz 

hiány, koncertek sorozatával várunk az idén is minden 

szórakozni vágyó látogatót. Kömlői lakosoknak a belé-

pés ingyenes, vidékieknek 500Ft-os támogatójegy meg-

vásárlása mellett látogatható. Természetesen 12 éves 

kor alatt a vidékről érkező gyermekeknek is ingyenes. 

Kirakodóvásárral, büfék sorával és vidámparkkal vá-

runk mindenkit. Lesz hamburger, hot-dog, gyros, kür-

tőskalács, lángos, de a Napközi konyha is fog főzni szá-

munkra. Ebédre babgulyással várunk majd mindenkit a 

konyha sátránál, míg délután hurka, kolbász és sült 

csirkemell is került az étlapra. Az idei évben autóval a 

rendezvény területére csak az ott árusítást végzők, a 

rendezők, a fellépő művészek és a külön engedéllyel 

rendelkezők hajthatnak be. Tilos lesz autóval a parkolás 

a József Attila úton a sportpálya bejáratának környé-

kén. Kérem, hogy akik autóval érkeznek, ők a kijelölt 

parkolókat vegyék majd igénybe.  

Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel jó szórako-

zást, jó egészséget és a közeljövőre nézve jó munkát 

kívánva. 

 

Turó Tamás  

Polgármester 

Nagy Jenő 

Tündöklő tavasz 

 

Újra éled a természet 

sóhajtanak a fák, 

vígan trillázó madarak 

hangjukat hallatják. 

 

Fárasztó légi útjukról 

érkeznek a fecskék, 

virágba borult rét felett 

cikáznak a lepkék. 

 

Szélfuvallat simogatja  

fűzfa gyönge ágát, 

kacérkodva terelgeti 

virágok illatát. 

 

Illatozó szép virágszál 

pajkos szél játéka, 

varázslatos sziromeső 

tavasz ajándéka. 

 

Pitypangos üde pázsiton 

csendesen lépkedünk, 

lágy szellő ölelésében 

virágot szedhetünk. 

 

Lelkünknek kikelet fénye 

ad békét, nyugalmat,  

arcunkra a tavasztündér  

mosolyt csalogathat. 

 

2015. április 
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SULI HÍREK 

Á prilis hónap nagyon mozgalmas volt a Gárdonyi Géza 

Tagiskolában a tavaszi szünetet követően. 

Április 10-én a kömlői iskolásokhoz látogatott a Tejkaraván 

Roadshow! 

 A Tej Terméktanács szervezésben roadshow keretén belül 

egy Tejkamionnal járják az országot, hogy a hazai tej és tejter-

mék fogyasztását népszerűsítették. Ennek a roadshownak az 

idén 80 állomása lesz, és az egyik helyszínként a mi iskolánk-

ba látogattak el.  

 A promóció időtartama 9-16 óráig tartott,  mely alatt 7 osz-

tály tudott rész venni az aktivitáson.  

Tanulóink számára érdekes volt maga a kamion, az érdekes 

előadás, a játékok, a nyeremények, ajándékok, és természete-

sen ízlett a friss tej is. 

Másnap, április 11-én rendeztük a Gárdonyi Géza Tagiskolá-

ban az iskolai nyílt napot, ahová az iskolába készülő nagy-

csoportosok és szüleik látogathattak el. Itt az ovisok bekap-

csolódhattak egy játékos matematika órába, majd később a 

másodikosoknál pillangó röptetőt színeztek és készítettek. 

Utána egy könyvtári órán fogadta a vendégeket Mércséné 

Huszti Mónika könyvtáros és Szűcs Györgyi, valamint Sipos 

Gáborné tanítónénik. Utána még egy játékos sportversenyre 

is maradt energia, hiszen a látogatás utolsó helyszíne a torna-

terem volt.  

Április 12-én és 13-án egész nap zajlott az iskolai beiratkozás, 

mely során eddig 27 tanuló iratkozott be. Az iskolavezetés 

célja, hogy a fenntartó tankerülettel egyeztetve két első osz-

tály indításához kapjunk engedélyt.  

A hónap hátralevő részében még sok feladatunk van hátra: 

pedagógusaink igyekeznek részt venni a tavaszi pedagógiai 

napok Egri POK rendezvényein, továbbképzésein. 

Április 23-27. között zajlik iskolánkban a Fenntarthatósági 

Témahét, amelyre mind az alsós, mind a felsős munkaközös-

ség nagy erőkkel készül.  Folyamatban van a tankönyvrende-

lés a jövő tanévre. 

4 csoportra adtuk be a nyári napközis Erzsébet-táborra a pá-

lyázatot, amely során 80 gyermek vehet részt egy prog-

ramdús, élményekkel teli napközis táborban. Bízunk a pályá-

zat pozitív elbírálásában.  

Közeledik a tanév vége, a nyelvi mérés, az országos kompe-

tencia mérés, úgyhogy munkára fel!  

Jó tanulást, sok jó jegyet kíván 

Bata Róbertné 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  hagyományoknak megfelelően idén is készültek az 

iskola diákjai, jómagam illetve kolléganőm, Sipos Gá-

borné segítségével egy ünnepi műsorral, amely az 1848. már-

cius 15-ei forradalomnak állított emléket. Az előkészületek 

már pár héttel előtte elkezdődtek. A diákok kitartásának, 

áldozatos munkájának, az órák hosszat tartó próbáknak kö-

szönhetően egy színvonalas műsor állt össze. A tanulók sike-

resen elkalauzolták a megemlékezésen résztvevőket a XIX. 

századi magyar történelem jelentős eseményéhez, a forrada-

lomhoz. Óvodástól szépkorúig együtt emlékeztünk, énekel-

tük a forradalommal kapcsolatos ismert dalokat, nótákat.  

Szabó-Pálfalvi Kinga 

tanár 
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Szakmák éjszakája 

 

A  7. A osztály tanulói tudatosan készülnek a pályaválasz-

tásra. Az őszi iskolai pályaválasztási vetélkedő megnye-

rése után lelkesen jelentkeztek az Egri SZC által szervezett 

Szakmák éjszakája c. rendezvényre is. A tiszanánai iskola ta-

nulóival együtt 2018. 

április 13-án délután 

utaztak Egerbe, ahol 

a Bornemissza Ger-

gely Szakgimnázi-

umban kezdték az 

ismerkedést a külön-

féle szakmák forté-

lyaival. Több tanmű-

helybe is betekintet-

tünk, melyek közül a 

leginkább az autós és a villanyszerelő tanműhely nyerte el a 

tanulók tetszését. A Bornemissza után a Kereskedelmi, Mező-

gazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziumba vezetett az 

utunk, ahol szintén színes programkínálat várta az érdeklődő-

ket. Először a vadásztermet tekintettük meg, majd tűzoltóbe-

mutatón vettünk részt. Ezt követően a  

 

 

tejtermék- és ételkóstoló következett, ahol a palacsinta volt a 

legnépszerűbb. Megtekinthettünk néhányat a kertész tanulók 

által termesztett növényekből, illetve gyógyteákat is kóstolhat-

tunk. Mire a Kossuth Zsuzsa Szakgimnáziumba érkeztünk, 

már besötéte-

dett. Itt is több 

szakmába nyer-

tünk betekintést, 

de a fiúknak a 

legjobban a 

fegyverbemuta-

tó és a céllövé-

szet tetszett, 

melyeken a ren-

dészeti tanulók termeiben vehettünk részt. Az állatsimogató-

val zártuk a programot, ahol a boa nyerte el leginkább tanuló-

ink tetszését. Sok színes élménnyel gazdagodva este 9 óra után 

indult haza a csoport. Reméljük, ez a kirándulás is segíti majd 

tanulóink sikeres pályaválasztását! 

Borkóné Abuczki Éva 

tanár 

A hogyan kis Hazánkban sokan, úgy iskolánk is nagy lel-

kesedéssel várta az idei FeHoVa* kiállítást, amely talán a 

legnépszerűbb esemény az ország vadászai, horgászai, termé-

szetjárói körében. 

2018. február 15-én csütörtök reggel 8 órakkor indultunk 

busszal Budapestre a 25. FeHoVa kiállításra. A 15 főből álló 

csoportunkat két peda-

gógus kísérte el. Tóth 

Tamás Béla, illetve Ipacs 

Dániel tanár urak. A 

gyerekek többsége az 5. 

6. és a 7. évfolyamból 

tevődött össze, fiúk-

lányok vegyesen. Fél 11-

re érkeztünk meg a 

Hungexpo területére. 

Megszámlálhatatlanul 

sok stand, milliónyi 

portéka, vadászati kel-

lék, kés, fegyver, ruhá-

zat közül válogathattak, 

nézelődhettek a gyerekek. Ottjártunkkor kezdődött a színpa-

don a Magyar Nemzeti Ragadozómadár-védő és Solymász 

Egyesület bemutatója. 

Egy hatalmas akvárium is kiállításra került, amit nagyon él-

veztek a gyerekek. Az akváriumban található változatos hal és 

növényfajok látványa lenyűgözték tanulóinkat.  

A standok bejárása során rengeteg fényképpel igyekeztünk 

megörökíteni az élményeket. Számos képet készítettünk trófe-

ákról, távoli vidéken élő vadon állatokról, de voltak olyan 

tanulóink, akit a legújabb horgászfelszerelések, illetve bemu-

tatók kötötték le. A bemutatók után a lelkesebb tanulók kérdé-

seket is tehettek fel a bemutatót előadó személyektől. 

12.30-tól a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. szervezésében meg-

rendezésre kerülő játékos vetélkedőkön vettünk részt. A vetél-

kedők közül a gyerekeknek nagyon tetszett amikor, horgász-

bottal egy vödörbe kellett belecélozni. A legeredményesebb 

gyermekeket horgászfelszerelésekkel jutalmazták. A vetélke-

dő sorozatot egy kvíz feladatsor zárta, ahol a diákok a meg-

szerzett tudásukról adhattak tájékoztatást. Minden csapat 

jutalmazásra került. Mi is sok horgászfelszerelést, illetve ruhá-

zati kiegészítőket kaptunk ajándékba (poló, baseball sapka) a 

rengeteg élmény mellé. A vetélkedőt követően 15.30-kor elin-

dultunk buszunkkal hazafelé. Reméljük jövőre is eljuthattunk 

erre a rendkívüli élményeket adó kiállításra.  

 

Ipacs Dániel 

tanár 

*FeHoVa-Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás 
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Városi Labdarúgás  Fiúk  

3.hely 

Megyei Elődöntő Labdarúgás Lányok 

3.hely 

 

 SULI HÍREK 

Kollányi György  

testnevelő tanár 

Országos Gyeplabda-lányok 4.hely 

fiúk 5.hely 

Országos Gyeplabda-lányok 2.hely 

fiúk 5.hely 

Országos Gyeplabda-lányok 2.hely  Országos Elődöntő Nagypályás Floorball 

 Lányok 5.hely 

Diákolimpia-sportversenyek 
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ÓVODAI HÍREK 

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATÁSRÓL 

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a Kömlői Óvodába 2018/2019-es nevelési 

évre a következő időpontokban lehet beiratkozni: 

 

• 2018. május 2. (szerda) 10 órától 12 óráig 

•  2018. május 3. (csütörtök) 10 órától 12 óráig 

• 2018. május 4. (péntek) 10 órától 12 óráig 

Ezeken a napokon be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 

31.-ig betöltik a 3. életévüket, ők a nevelési év kezdő napjától (2018. szept-

ember 1.-től) legalább napi 4 órát kötelesek az óvodában tölteni. 

Beiratkozhatnak azok a gyermekek is, akik 2018. december 31.-ig betöltik a 

3. életévüket, ők előjegyzésbe kerülnek. 

 

Beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek anyakönyvi kivonata, 

lakcímkártyája, TAJ kártyája, gyermekvédelmi -, illetve hátrányos helyzetről 

szóló határozata. 

 

Szeretettel várunk minden kisgyermeket! 

 

 

Majoros Zita  

óvodavezető 
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A Magyar Költészet Napja  

a kömlői könyvtárban 

 

" A csoda nem a vers, hanem az őt befogadó gyerek.   

 A csoda a kapcsolat. A csoda az adomány, ami a költészet."  

                                                                              L. Békési Júlia  

 

M agyarországon 1964 óta József Attila születés-

napján, április 11-én ünnepeljük a magyar költé-

szet napját. Ebből az alkalomból a korábbi évekhez ha-

sonlóan az idén is több programmal vártuk a könyvtár-

ba az érdeklődő-

ket. 

Délelőtt a Gárdo-

nyi Géza Általá-

nos Iskola 3.b és 

4.a osztályos ta-

nulói Petőfi Sán-

dor: János vitéz 

című elbeszélő 

kö l teményéből 

szavaltak a nagy-

csoportos óvodá-

soknak és szülő-

iknek, akik isko-

lai nyíltnapon 

vettek részt, és 

látogattak el a 

könyvtárba. 

Ezt követően a 

gyerekekkel az 

utcára vonultunk, 

ahol a „Posztolj 

verset az utcára!” 

országos programhoz csatlakozva kedvenc verseinket 

függesztettük ki a könyvtár elé és a hirdetőtáblákára, 

hogy a település lakói is olvashassák a verseket, ezzel is 

népszerűsítve a költészetet. 

Délután versmondó versenyen vettek részt a gyerekek, 

ahol kedvenc verseiket adták elő. Versmondó verse-

nyünk már hagyománnyá vált, mivel minden évben 

megrendezésre kerül a könyvtárban. Családias, kelle-

mes hangulatban verseltek a gyerekek önmaguk ás tár-

saik örömére.  

 

 

 

 

 

 

 

Az első helyen Bari Kármen 3. osztályos tanuló végzett, 

a második helyen Kállai Virginia Valéria, szintén 3. osz-

tályos tanuló, és a harmadik helyezett is 3. osztályos 

tanuló lett Nagy 

Dzsesszika. Kü-

löndíjban része-

sült Turó Anita 

és Tomik Brigit-

ta 8. osztályos 

tanulók. 

Április 12-én a 

JaJa együttes 

volt a vendé-

günk. Előadá-

sukban többek 

között, József 

Attila, Radnóti 

Miklós és Ady 

Endre megzené-

sített verseit 

hallhatták a 

programra ellá-

togatók. A prog-

ram megvalósí-

tását Kömlő 

Község Önkor-

mányzata támo-

gatta. Örömünkre szolgált, hogy több gyerek is elláto-

gatott a könyvtárba, hiszen megzenésítve hallgatva a 

verseket, könnyebben a részükké válnak, így szíveseb-

ben olvassák és tanulják meg azokat. 

A megvalósult programok kapcsolódtak a Bródy Sán-

dor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA „Könyvet 

a kézbe!” közösségépítő játékához, melynek áprilisi 

témája: Verselésre fel! 

Mércséné Huszti Mónika 

könyvtáros 

Posztolj verset az utcára! 
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BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT  

 

Az internet a mindennapok része. Használatával könnyebbé, egyszerűbbé tehetjük életünket. A virtuális tér azonban valós 
veszélyeket is jelent. 
 

Digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez kerülhetnek. Az 
elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos betartásá-
val jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok. 

 
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE 
A technikai megoldások jelentik az első lépcsőfokot. Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni hálózatunk is 
biztonságos legyen. 
Ennek érdekében: 
· Rendszeresen frissítse számítógépén az operációs rendszert és az Ön által használt programokat, mobileszközein pedig az 
alkalmazásokat! 
· A kártékony programok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusírtó program telepítése és rendszeres frissítése! 
· Számítógépén a felhasználói fiókok felületén állítsa be, hogy a fontosabb műveletekhez (például: program telepítése) a fel-
használó engedélyére legyen szükség! 
· Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az ajánlott szint alá! 
· Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen! 

 
TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT 
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva hagyja az ajtót és nem kapcsolja 
be a riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetőek: 
· Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg! 
· Soha ne adjon meg jelszót, PIN-kódot e-mailben küldött kérésre! 
· Belépéskor mindig gépelje be az URL-címet, ne a kapott linkre kattintva lépjen be az oldalra! 
· Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy az adott bank eredeti oldalán adja meg az adatokat, 
más oldalon (példuál: kereskedő oldalán) ne adja meg azokat! 
· Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg! 

 
ADATAINK FOKOZOTT VÉDELME 
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további megoldásokat (értéktároló, széf) használunk. A digitálisan tárolt 
adatain védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, 
másrészt elvesztésük (például: technikai probléma, szándékos károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket: 
· Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát! 
· Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák! 
· Csoportosíthatja ismerőseit, ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat. 
· Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalma-
zás milyen személyes adataihoz (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre stb.) fér hozzá! Szükség esetén módosíthatja az 
elérhető információk körét. 
· Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldal-
ról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő. 
· Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól! Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a bizton-
sági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez, vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is. 

 

100%-os biztonság nincs! 

DE: 

A biztonságos környezet megteremtésével, tudatos internetezéssel és adatainak fokozott        
védelmével biztonságosabbá tehetjük a világháló használatát. 

 

      www.police.hu 

Forrás: www.police.hu 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az NHKV Nemzeti Hullade kgazda lkoda si Koordina lo  e s Vagyonke-

zelo  Zrt. a hullade ksza llí ta si ko zszolga ltata si dí jha trale kok besze-

de se e s kezele se e rdeke ben ko zbeszerze si elja ra st folytatott le, 

amelynek eredme nyeke nt 2018. a prilis 9. napja to l a Ko zszolga lta-

ta si Dí jbeszedo  Konzorciumot [Konzorcium vezeto je: Dí jbeszedo  

Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki u t 107-109), konzorcium 

tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balka ny, Ka llo i u t 2. A. e p)] bí zta 

meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok 

ellátásával. 

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított 

adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső 

díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok be-

szedése érdekében. A DÍJBESZEDŐKNÉL lehetőség nyílik az 

esetleges számlatartozás befizetésére. Az NHKV Zrt. A 2016-

2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedel-

mi kamatot nem számít fel. 

A konzorciumi partnerek szeme lyes beszede st ve gzo  munkata rsai 

minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, 

a szeme lyes felkerese s sora n a kiegyenlí tetlen sza mla val minden-

ben megegyezo  „Beszede si e rtesí to ” alapja n jogosultak ke szpe nz-

ben, kiza ro lag a tartoza s teljes o sszege nek a tve tele re. 

 

Tisztelettel:                                  NHKV Zrt. 

  

2018 március és április hónapban 

 született kömlői lakosok: 

 

Török Péter András an: Szabó Mária 

Tomik Richárd an: Tomik Marianna 

Fehér Lora an: Farkas Annamária 

Fodor Mihály an: Szilágyi Júlia 

Török Diana Georgina an: Csonka Diana 

Burai Csaba an: Lakatos Nóra 

Bakos Milán Bence  an: Józsa Andrea 

2018 március és április hónapban 

 elhunyt kömlői lakosok: 

 

Csonka Ilona 59 éves, 

Bollók Béla 87 éves 

Csontos Anikó 54 éves 

Szécsi Istvánné 85 éves 

              Berki Józsefné 76 éves 

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 
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Gyerekeknek 
 

 Köszöntő 

 

Egy kis verset súgott nekem 

A szerető szívecském, 

Megtanultam s el is mondom 

Édesanyák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 

Este azzal végzem, 

Az én édes jó anyámat 

Áldd meg s tartsd meg Isten. 

  

 

Nagymamák köszöntője 

 

Erdő lánya, gyöngyvirága 

gyöngyöm-böngyöm gondot űz, 

rügy kipattog, madár csattog, 

barkát vet a parti fűz, 

zöld erdőben, zölden gyöngyen, 

fehér gyöngyből gyöngyvirág, 

gyöngyös gyönggyel, gyöngyvirággal, 

köszöntöm ma NAGYMAMÁMAT!  

Anyák napjára forrás: internet 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2018. 

 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős. 

Közérdekű telefonszámok 

Polga rmesteri hivatal: 06-36/481-021   

e-mail: titkarsag.kumleu@intellimail.hu  

Orvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskola: 06-36/481-032 

O 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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