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K öszöntöm önöket ismét, im-

máron az ősz derekán. Re-

mélem mindenkinek tartogatott 

némi pihenést, nyaralást vagy 

egyéb élményeket a nyári idő-

szak, hogy feltöltődve, újult erő-

vel tudjunk belevágni az ősz fo-

lyamán a munkába, illetve a tanu-

lók az iskolakezdésbe. Szerencsé-

re a jelenleg is fenn álló vírusos 

helyzet a nyárra mérséklődött, 

így számos korlátozást is enyhí-

tettek. Bízunk benne, hogy a mos-

tani időszakot is olyan könnye-

dén vészeljük majd át, ahogyan a 

tavaszit is. Kérem, ehhez tartsák 

be Önök is az előírásokat, vala-

mint a szükséges egészségügyi 

óvintézkedéseket úgy, mint a 

szájmaszk viselését az érintett he-

lyeken, a 1,5m-es távolságtartást, 

illetve a rendszeres és alapos kéz-

mosást, hiszen ez a minimum, 

amelyet mi állampolgárok megte-

hetünk. 

Bár tavasszal még úgy tűnt, hogy 

az egész éves rendezvénynaptá-

runkat át kell majd húzni egy toll-

vonással, de szerencsére az au-

gusztus 20-i ünnepséget, még ha 

nem is a tavalyihoz hasonlóan, de 

meg tudtuk tartani, a törvényi 

előírásoknak megfelelően. Ki-

emelve, hogy bár az ország majd-

nem teljes területén lemondták a 

programokat, Heves-megyében 

Kömlőn a tűzijáték sem maradt 

el. Ahogyan augusztus 21-én is 

megtartottuk a Kömlőről elszár-

mazottak találkozóját, mely az 

idén is igazán jól sikerült. Kö-

szönjük mindenkinek, aki részt 

vett rajta, és természetesen az el-

következendő években is szeretet-

tel várjuk haza Önöket. 

Az Általános iskolában is meg-

kezdődött már a 2020/2021-es 

tanév, mely tanév megnyitóján is 

sikeresen túl vagyunk. A megnyi-

tó keretében 39 gyermek kapott 

ez évben is 10-15 ezer Ft összeget 

a kiosztott Gárdonyi Díj kereté-

ben, valamint a Középiskolás, 

Gimnazista valamint a szakmun-

kás tanulók részére is egyösszegű 

támogatással kedveskedünk, 

mely támogatás igénybevételéhez 

szükséges, hogy az Iskolalátoga-

tási igazolásokat legkésőbb szept-

ember 30-ig az Önkormányzat 

portáján szíveskedjenek leadni. 
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Az alsó tagozatos iskola diákjai, valamint az óvo-

dások számára az intézményvezetőkkel összehan-

goltan folytatunk felmérést, hogy megtaláljuk a 

módját számukra is a támogatásnak. 

Önkormányzatunk az idei nyáron sem tétlenke-

dett. Ennek köszönhetően sikerült eljuttatnunk a 

gyermekeket több alkalommal is különböző ki-

rándulásokra és táborokba is az önkormányzat 

finanszírozásával.  

Az elmúlt időszakban a templom kertjében nagy-

nyomású száraz gőzös tisztítás keretében sikerült 

az emlékműveket megtisztítani, majd ezt követő-

en a felújításon lesz a sor, valamint kiépítésre ke-

rül egy emlékpark is az I. és II. világháborúban 

elesett katonáink emlékére. 

Szeptember végére átadásra kerül a Csillagpont 

épülete, melyben ígéretünkhöz híven kialakításra 

került egy közfürdő és egy közmosoda is, melyet 

a lakosság teljesen ingyenesen vehet igénybe, 

amennyiben szüksége van rá.  

A szociális bérlakásokba az eddig beérkezett és 

elbírált pályázatok alapján Októbertől költözhet-

nek be a lakók, illetve a szeptemberi testületi ülé-

sünkön még 3 család pályázata is elbírálásra kerül 

majd 

Én kívánok Önöknek az őszi időszakra első sor-

ban jó egészséget, jó munkát és legyen ezen lap-

szám olvasása is kellemes időtöltés. 

 

Tisztelettel, 

Turó Tamás  

Polgármester 

Nagy Jenő: 

 

Őszi merengő 
 

Lombokon pihen a vénülő nyár, 

lopakodik a fanyar enyészet, 

gyérülő fényben fürdik a határ, 

álmodik a tündöklő természet. 

 

Csillogó tóban játszik a felhő, 

Nap sugarától kap színes ruhát, 

párát oszlat a bársonyos szellő, 

felénk sodorja az ősz illatát. 

 

Érett szőlő mosolyog a tálból, 

fürtök kínálják a lét zamatát, 

titkokat mentettek át a nyárból, 

napfény érlelte ízek varázsát. 

 

Szirmot szór a vadvirágos mező, 

ökörnyálat sodor tova a szél, 

sűrű lombsátrát rázza az erdő, 

sírdogál a halkan hulló levél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszbe borul a bársonyos alkony, 

madársereg alatt reccsen az ág, 

bíbor fényvarázst sejtet a pagony, 

avarszőnyegen hervad a virág. 

 

Szökellő szellő álmokat kerget, 

fel-fel dereng sok áldott emlékkép, 

ki kell tárni szívünket, lelkünket, 

és befogadni mindent, ami szép! 

 

2014. szeptember 
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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

2 020. áugusztus 20-á n Á llámálápí tá sunk e s áz Ú j Kenye r u nnepe n á ko mlo i Nágyboldogász-
szony templombán vette kezdete t u nnepi rendezve nyu nk. Á szentmise t Várgá Pá l ple bá niá 

kormá nyzo  celebrá ltá. Á kenye rszentele st ko veto en á re sztvevo k á csodá látos hángu  Pá ndi Piros-
ká Liszt Ferenc-dí jás e nek mu ve sz, válámint á Gondá-Bá der Prí má-dí jás duo  templomi koncertje t 
hállgátháttá k meg.  

Áz u nnepi rendezve ny á Mu velo de si Há zbán folytáto dott, áhol á Himnuszt ko veto en Turo  Támá s 
polgá rmester mondott u nnepi besze det.  

Á Gá rdonyi Ge zá Á ltálá nos Iskolá diá kjái versekkel e s e nekekkel tisztelegtek nemzeti u nnepu nk 
elo tt.  

Mint minden u nnepen, í gy most is hállháttuk á Nefelejcs Ne pdálko rto l áz álkálomhoz illo  dálokát, 
no tá kát. 

Áz ide n má r o to dik áláklommál keru ltek á tádá srá áz 5/2016. (V.27.) o nkormá nyzáti rendelet e r-
telme ben Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzát Ke pviselo  testu lete nek do nte se álápjá n odáí te lt 
„Ko mlo e rt” elismero  e s Dí szpolgá ri oklevelek. 

Az idei év díjazottjai: 

„Kömlő Díszpolgára”: Turó Tamás polgármester 

 „Kömlő Önkormányzat Elismerő Díja”: Vitkóczi Gáborné 

 „Kömlő Közszolgálatáért Elismerő Díj”: Forgácsné Szerecz Ágnes 

 „Kömlő Sportjáért Elismerő Díj”: Bari Béla 

Á dí já tádo t ko veto en Vidá k Gá bor szákmái vezeto  áz EFÖP-1.6.2-16-2017-00042 ázonosí to  szá -
mu  „Jávul á szegregá tumbán e lo k helyzete Ko mlo n” cí mu  projekt elo reháládá sá ro l, áz eddig meg-
válo sult elemeiro l, e s á jo vo ben megválo sí tá srá keru lo  prográmokro l, feládátokro l tá je koztáttá á 
re sztvevo ket. Á tá je koztáto t ko veto en á szociá lis be rláká sokrá kií rt pá lyá zát nyertesei vehette k á t 
áz erro l szo lo  tánu sí tvá nyt, mely áz o nkormá nyzáttál ko to tt o t e ves ido tártámu  szerzo de sro l 
szo lt. 

Budái Beátrix mágyárno tá e nekesno , Bá der Erno  e s cigá nyzenekárá, válámint á Gondá trio  zene s 
mu sorá t ko veto en á dí jázották, válámint á meghí vott vende gek ko zo s ebe den vettek re szt. 

Á de lutá n folyámá n á á ltálá nos iskolá udvárá n, válámint áz á Polgá rmesteri Hivátál elo tti lezá rt 
teru leten, Sportnáp vette kezdete t áz Ö nkormá nyzát e s áz egri Szábádido s e s Munkáhelyi Sport-
szo vetse g ko zo s szerveze se ben áz EFÖP-1.8.6-17-2017-00023 szá mu , „Ele rheto  szábádido sport-
tál áz ege szse gu nke rt” cí mu  projekt kerete ben.  Kicsik e s nágyok egyárá nt megtálá lháttá k á szá -
mukrá ideá lis kikápcsolo dá st nyu jto  sporteszko zt.  

Áz este is á szo rákozá se  volt. Sokák o ro me re á TESWE R, válámint áz Árányszemek ádott koncer-
tet á Dí szpárk szí npádá n. 

Á gázdág, prográmokkál teli nápot, áz u nnepi rendezve nyt, tu zijá te k zá rtá. 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

Köszönjük a fellépők előadását és a szervezők munkáját! 

 

 

A szerkesztő 
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SULI HÍREK  

 

Á  ju nius ve gi nápok, hetek ázzál teltek, hogy á rendkí vu l nehe z táne v zá rá sá t, áz e ves 

munká e rte kele se t elve gezzu k. 

Á tántermen kí vu li, digitá lis munkárend, áz ott-

hontánulá s nágy terheket ro tt á tánulo rá, pedá-

go gusokrá, szu lo kre, csálá dokrá egyárá nt. E n 

me gis ázt mondom, hogy á szá mtálán nehe zse g 

mellett elismere s illeti ázokát á tánulo kát - e s 

szu leiket -, ákik gondosán megoldottá k á ki-

ádott feládátokát, e s ázokát rendszeresen visz-

száku ldte k.  

Elismere s illeti á pedágo gusokát, ákik nápi 8-10 

o rá t u ltek szá mí to ge p elo tt, online feládátokát 

kerestek, igyekeztek e beren tártáni á gyerme-

kek e rdeklo de se t, sájá t ke szí te su  video kát to l-

to ttek fo l táná ri mágyárá zátokkál, rá vezette k 

diá kjáikát á helyes megoldá srá, folyámátosán 

jáví tották, e rte keltek. 

Á kitárto  munká eredme nyeke ppen 6 tánulo nk 

kitu no , 32 tánulo  pedig jeles eredme nnyel zá rtá 

á táne vet. Kitu no  tánulo ink ne v szerint: 

 Rácz Dávid 1.a,  Rézműves Emília1.a, Kalas 

Konrád 1.a, Turó Eliza, 1.b, Molnár Lajos 1.b, 

Lólé Ramóna Alexandra 2.b osztályos tanu-

lók. Grátulá lunk nekik! 

25 fo  e vet isme tel, 29 tánulo  pedig ele gtelen e v 

ve gi osztá lyzátá miátt áugusztusbán jáví to  vizs-

gá t tehet. 

Ju nius 13-e n, szombáton bu csu ztunk el ve gzo s 

nyolcádik osztá lyosáinkto l. Á bállágá s áz elo í rá -

sok betártá sá mellett keru lt megrendeze sre.                                                                                  

9:00 o rá to l á 8. á osztá lyosok, 10:00-to l á 8.b-

sek bu csu ztáto  u nnepse ge re keru lt sor, áhol 

minden bállágo  diá k 2-2 fo  vende get hí vhátott 

meg. Á bállágá son Turo  Támá s polgá rmester 

kiádtá á jeles tánulo knák já ro  Gá rdonyi-dí jákát 

e s áz ázzál já ro  pe nzo sszegeket. 

Gá rdonyi-dí jbán re szesu lt Bári Krisztiá n e s 

Nágy Nikolettá 8.á osztá lyos tánulo k, válámint 

Ille s Támá s Dá vid, Fodor Ju liá Evelin e s Ká llái 

Káriná 8. b osztá lyos tánulo k. 

Á nyá ri ido szákrá ke t Nápko zis Erzse bet tá bort 

szervezu nk, 20-20 fo  tánulo  e s 4 pedágo gus, 

válámint ko ze piskolá s ko zo sse gi szolgá látot 

ve gzo  o nke ntesek segí tse ge vel. 

Emellett tá borozni mennek tánulo ink Báláton-

szemesre, illetve Horpá csrá is, Sipos Gá borne  

e s Kis Erzse bet táná r ne nik kí se rete vel. 

Á nápokbán to rte nik áz Ú tráválo  Ö szto ndí j-

prográm- Ú t á Ko ze piskolá bá Álprográm o sz-

to ndí já má sodik re szlete nek á folyo sí tá sá. Á 

táne v sorá n to bb, mint 3, 5 millio  forint o szto n-

dí j keru l kifizete sre táginte zme nyu nk tánulo i 

ko zo tt. 
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 Áugusztus eleje n mege rkeztek á tánko nyvek, á 

tánko nyvek sze tvá logátá sá t, kiosztá sá t Ölá h-

Tibor Bence táná r u r go rdu le kenyen veze nyelte 

le. 

Áugusztus 17-to l kezdo dtek á jáví to vizsgá k, 31 

tánulo  egy, ke t- vágy há rom tántá rgybo l ádott 

szá mot á tudá sá ro l, á nyá ri felke szu le se eredme -

nyesse ge ro l. Á tánulo k to bb, mint á fele, 17 diá k 

felke szu lt, sikeres jáví to  vizsgá t tett, eze rt ko vet-

kezo  e vfolyámbá le phet. 14 tánulo  viszont e vfo-

lyámot isme telni ko teles. 

Á Kormá ny á 1321/2019. (V.30.) Korm. hátá ro-

záttál á Klebelsberg Ko zpontot bevontá, mint 

konzorciumi pártnert á RSZTÖP-2.1.1-16-2017-

00001 „Álápveto  fogyásztá si cikkek biztosí tá sá 

szege ny gyermekes csálá dok szá má rá” cí mu  

projektbe. En-

nek ko szo nhe-

to en á hátrá-

nyos helyzetű 

településeken, 

így Kömlőn is 

1-8 évfolya-

mos, halmo-

zottan hátrá-

nyos helyzetű 

gyermekek 

részére tan-

szercsomagok o sszeá llí tá sá t biztosí tottá áz Egri 

Tánkeru leti Ko zpont.  Á kiosztá suk á tánko ny-

vekkel egyu tt to rte nt meg.  

 

Á nevelo testu let o sszete tele ben is to rte ntek vá l-

tozá sok: Vitko czi Gá borne  utá n u jább kedves 

kolle gá nk, Sipos Gá borne   is megkezdte á nyug-

dí j elo tti felmente si ido száká t. 

Á nyá ron to bb pedágo gus á llá shelyet is hirdet-

tu nk, áz eredme nyes pá lyá ztátá snák ko szo nhe-

to en o t u j pedágo gus e s egy pedágo giái ásszisz-

tens csátlákozik á csápátunkhoz, í gy szeptem-

berto l 20 pedágo gus, 1 fo  iskolátitká r, 2 fo  pedá-

go giái ásszisztens, 3 technikái dolgozo  e s 4 fo  

ko zfoglálkoztátott vá rjá á táne vkezde st. 

Áugusztus 25-e n tártottuk á táne vindí to  nevelo -

testu leti nápot, ámely áz EFÖP-3.1.5-16-2016-

00001: Á tánulo i lemorzsolo dá ssál vesze lyezte-

tett inte zme nyek tá mogátá sá ko telezo  prográm-

eleme. Á ko telezo  feládátok elve gze se oldott 

hángulátbán zájlott, ámi jo  leheto se get biztosí -

tott áz u j kolle gá k megismere se re is.  

Bí zunk ábbán, hogy á já rvá nyu gyi helyzet ellene -

re zo kkeno mentesen, hágyomá nyos mo don tud-

juk elkezdeni e s folytátni á nevelo -oktáto  mun-

ká t. Á já rvá nyu gyi elo í rá sokát áz iskolá dolgozo i-

nák, tánulo inák, e s á szu lo knek is tudomá sul kell 

venni, be kell tártáni á szábá lyokát, hiszen ez á 

tánulo k e s dolgozo k ege szse ge nek ve delme, 

mego vá sá e rdeke ben to rte nik. Á já rvá nyu gyi 

protokollt áz elso  nápon í rá sos formá bán is ki-

ádjuk.  

Pengo  Rolánd álpolgá rmester u r ko zbenjá rá sá rá 

á Ko mlo re visszálá togáto  vende gek egy ádo-

má nygyu jto  dobozbá helyezte k el felájá nlá sái-

kát, ámit á Su to  Ándrá s Á ltálá nos Iskolá Gá rdo-

nyi Ge zá Tágiskolá já nák jává rá ádták á t. Áz í gy 

befolyt o sszeget 30.500.- Ft-ot á táne vkezde s 

elo tt á tántermek dí szí te se re, dekorá cio s ányá-

gok, eszko zo k vá sá rlá sá rá fordí tjuk. 

Ko szo nju k áz ádomá nyozo knák e s Pengo  Rolánd 

álpolgá rmester u rnák! 

Sikeres táne vkezde st, jo  ege szse get, kitártá st 

kí vá nok minden tánulo nák, munkátá rsámnák! 

 

Bata Róbertné 

Tagintézmény-vezető 
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Osztály Kitűnő Jeles Osztály Kitűnő Jeles 

1.á Rá cz Dá vid 

Re zmu ves Emí liá 

Kálás Konrá d 

Elekes Já nos, 

Sá rko zi Sá ndor 

Turo  Miklo s 

5.a - Ká llái Virginiá Vále riá 

Ille s Má rton 

1.b Turo  Elizá 

Molná r Lájos 

Bálogh Roxá ná, 

Horvá th Bá lint Áttilá, 

Ká llái Liná Noe mi, 

Lákátos Nenszi, 

Lákátos Zsuzsá Melodi 

Nágy Má te  

Suhá Penelope  

Tomik Zoltá n 

5.b - Turo  Molli 

Turo  Mirellá 

Mohá csi Nelli 

Bálogh Dzsessziká 

Fehe r Vikto riá 

2.á - Bári Dominik 6.a - Várgá Ániko  

2.b Lo le  Rámo ná Ále-

xándrá 

Lo le  Támárá No rá 7.a - Lo le  Vikto riá 

Szá vá Mirellá Ánitá 

Ká llái Eszter Helgá 

3.á - Kálás Liá ná, 

Lákátos Ivett 

Lákátos Má te  

7.b - Ká llái Fánni 

Bári Erik 

4.á  - Botos Örsolyá, 

Berki Á dá m 

Lákátos Já zmin 

Lákátos Emí liá 

  

Gratulálunk a díjazottaknak! 

További sikereket kívánunk! 

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk” 
 

Minden évben augusztusban van templomunk búcsúja: Nagy-

boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva.  Ez az ünnep, Szűz Mária 

mennybemenetelének ünnepe, mindig augusztus 15-re esik, de az ünne-

pélyes búcsút a közeli vasárnapon tartjuk.  Ünnepeljük azt, hogy a Szűz-

anya földi élete végén, testével és lelkével a mennyországba került.  Jó 

Édesanyaként előre ment és vár bennünket a mennyben, ahová mi is 

meghívást kaptunk, különösen is a keresztségünk révén.  A Szűzanya 

nemcsak vár bennünket, hanem most is imádkozik értünk.   

Nem véletlen, hogy Dr. Czapkó Mihály atya - aki az idei búcsút tartotta - azzal kezdte, hogy ennek a köz-

ségnek nagy hatalmú őrzője, pátrónája van a Szűzanya személyében.  Valóban tapasztaltuk az elmúlt időszakban, 

és nemcsak a járvány idején, hogy az Úr megsegítette a községet.  A búcsú mindig alkalom arra, hogy hálát ad-

junk az eddigiekért és az elkövetkezendő időszakra is kérjük az 

Úr áldását.  Hála Istennek az idén búcsúkor jó idő volt, ezért 

meg tudtuk tartani a körmenetet a templom körül az Oltári-

szentséggel.  Ez jelképesen kifejezi, hogy Jézus velünk van, és 

bár csak a templom körül hordozzuk Őt, mégis kérjük Jézus 

áldását az egész községre és minden lakójára.   

Sajnos már most látszik, hogy az idei ősz sem lesz egy könnyű 

időszak.  Különösen a járvány miatt sok biztos pont az életünk-

ben bizonytalanná vált.  Kérjük bizalommal a Szűzanyát, régi 

nagy Pátrónánkat, hogy imádkozzon értünk, és adjon erőt az 

összefogásra, az egymásra való figyelésre! 

 

Varga Pál atya 
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  ÓVODAI HÍREK 

R endhagyó nevelési évet 

rendhagyó ballagással zár-

tuk ebben az évben. Sajnos a ví-

rus első hulláma nem tette lehető-

vé, hogy a hagyományosan tud-

junk búcsút venni a nagycsopor-

tosainktól. Augusztus 14.-én ve-

rőfényes délutánon rendeztük 

meg ezt a hagyományoktól eltérő 

ballagást, így mind a két ballagó 

csoport elballaghatott az óvodá-

ból. A Süni csoportosok és a Bó-

bita csoportosok is a saját ovijuk-

ban búcsúztak. Az óvónénik 

megható, az elmúlt 3 évet felöle-

lő több száz, vagy talán ezer képből állítottak össze 

egy videót, amelyet levetítettek a megjelenteknek. 

Nem maradhatott el az utolsó együtt töltött dél-

utánból a közös süteményezés és a lufis búcsú 

sem.  Búcsút intettek a felhőtlen óvodás éveknek 

és elindulnak egy hosszú úton mely a felnőtté vá-

lás felé vezet. Kívánunk mindannyiuknak nagyon 

boldog  és sikeres iskolás éveket. 

Búcsúztunk Mlinkó-

né Forgács Edit 

óvónénitől is, aki 

negyven év szolgála-

ti idő után nyugdíjba 

vonult. Az Emberi 

Erőforrások Minisz-

tériumának Minisz-

tere Dr. Kásler Mik-

lós a Pedagógus 

Szolgálati Emlék-

érem elismerésben 

részesítette, melynek 

díszoklevelét Edit óvónéni a ballagás napján ve-

hette át az óvodában Majoros Zita óvodavezetőtől.  

Kívánunk Edit óvónéninek hosszú, boldog és tar-

talmas nyugdíjas éveket.  

Az óvodák a nyári nagytakarítás után ismételten 

megnyitották kapuikat szeptember 01-n. Azonban 

ez az évkezdet eltér az eddigiektől a vírus második 

hulláma miatt különböző óvintézkedéseket vezetett 

be az óvoda is a fenntartóval és a háziorvossal való 

konzultáció után. 

Az intézkedésekről minden kedves szülőt külön – 

külön írásban kiértesítettünk, az első hét tapaszta-

latai azt mutatják, hogy a szülők fegyelmezetten és 

a szabályokat betartva együtt működnek az óvodá-

val. Minden szülő és dolgozó érdeke az, hogy a 

gyermekeket biztonságban tudhassák, ennek érde-

kében folyamatos fertőtlenítés és takarítás zajlik az 

óvodában. Továbbra is kérjük a szülőket, hogy 

ilyen fegyelmezetten és példamutatóan járjanak el. 

Amennyiben a gyermeken, vagy saját magukon az 

ismert tünetek közül bármelyiket felfedezik az 

óvodát ne látogassák, forduljanak bizalommal a 

település háziorvosához. 

 

Majoros Zita 
óvodavezető 
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

 

 

 

Újra kezd visszatérni az élet a könyvtárba! 
 
Kedves Könyvtárba járó Gyerekek és Felnőttek! 
 

M á rcius ko zepe n á koronáví rus-vilá gjá rvá ny ko vetkezte ben e s áz ezzel kápcso-
látos kormá nyrendeleteket betártvá, ko nyvtá runk is bezá rt. Á já rvá ny ádátok 

mutáto inák cso kkene se t ko veto en, má jus 04-to l isme t nyitvá á ll áz ájto nk á lá togá-
to k szá má rá. Áz u jrányitá s, u j szábá lyokát is hozott. Minden könyvtári szolgáltatá-
sunk az előírt feltételek mellett vehetők igénybe. Á ko nyvtá rbán egyszerre 4-5 
fo ne l to bb embernek nem jávásolt tárto zkodni, mivel ellenkezo  esetben nem tárthá-
to  be á 1,5-2 me teres egymá sto l válo  tá volsá g. Á száppánnál, vágy ke zferto tlení to vel 
to rte no  álápos ke zmosá s áz iskolá bá, ko nyvtá rbá to rte no  bele pe st ko veto en szu kse -
ges. Á szá jmászk hászná látá ájá nlott! 
Á bezá rá st ko veto en á ko nyvek ko lcso nze si ideje t áutomátikusán meghosszábbí tottuk fe l e vvel. Ez á tu relmi 
ido  lássán lejá r, eze rt kérek minden olvasójeggyel rendelkező könyvtártagot, hogy a lejárt kölcsönzé-
si idejű könyveket szeptember 30-ig hozza vissza a könyvtárba, hogy le tudjuk venni á nevu kro l á ko l-
cso nze st, má sku lo nben á ko nyv u j forgálmi e rte ke t kell megfizetnie.  
Á ko nyvek ko lcso nze se nek leheto se ge re á nyitá sto l isme t ván leheto se g, tová bbá  á ko nyvtá rko zi ko lcso n-
ze sre is u jbo l leheto se g nyí lt. Á má s ko nyvtá rbo l to rte no  ko nyvek ige nyle se miátt szí ves elne ze su ket ke rem, 
há nágyobb á tfutá si ido vel to rte nik, mivel hosszább ido  utá n keru lnek visszá á ko nyvtá rbá á kiko lcso nzo tt 
ko nyvek. 
Munkátá rsáimmál ko zo sen szeretettel köszöntjük és „nyitott ajtókkal” várjuk az általános iskola első-
seit is, akik közül már többen ismerősként lépik át a könyvtárunk küszöbét. Ázok á gyerekek, ákik 

nem rendelkeznek olváso jeggyel, egy kezesse get vá llálo  felno t nyilát-
kozátá nák elo ttu nk to rte no  álá í rá sá vál vá lhátnák olváso vá , ko nyvtá r-
tággá . Ezt ko veto en ko lcso no zhet, vihet házá ko nyveket 
(mese sko nyveket).  
Á Heves Vá rosi Gyermekko nyvtá rá felájá nlá sá u tjá n, to bb szá z hászná lt 
meseko nyvet sikeru lt beszerezni, melybo l áz o vodá nák e s áz iskolá nák 
is tudunk biztosí táni. Á megmárádt ko nyvek szeptember 15-e utá n, 
100-200 Ft/db á ron keru lnek folyámátos kiá rusí tá srá á ko nyvtá rbán, á 
nyitvá tártá s ideje álátt! 
 

A lelke mélyén minden ember szeret olvasni… 

Csak van, aki még nem találta meg a kedvenc könyvét. 

  
 

Bedécs Mária 
Kömlő, 2020. augusztus 28.                                                                                                                                 könyvtáros 
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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

Felzárkózó települések 

Jelenlét Program Kömlőn 

 
 

Á  Kormá ny á „Felzá rko zo  telepu le sek” hosszu  tá vu  prográmjá nák e rtelme ben ce lzott prog-
rámmál szu kse ges segí teni áz orszá g 300 leghá trá nyosább helyzetu  telepu le se t. 

Á „Felzá rko zo  telepu le sek” hosszu  tá vu  prográmjá nák ce ljá á lákossá g helyzete nek jáví tá sá t szolgá -
lo  fejleszte si munká hoz szu kse ges szákmái tudá s e s tá mogátá sok, szolgá ltátá sok biztosí tá sá, ezek 
bee pí te se á helyi telepu le si-, já rá si- e s te rse gi szintu  ko zigázgátá si rendszerbe e s ko zo sse gi folyá-
mátokbá, s ezen belu l egyes teve kenyse gei á nehe z helyzetben le vo , elszigetelt telepu le seken tálá l-
háto  o nkormá nyzátok stábil, kiegyensu lyozott mu ko de se nek kiálákí tá sá rá irá nyulnák. 

Á Heves megyei Ko mlo n á Mágyár Pu nko sdi Egyhá z Örszá gos Cigá nymisszio  (MPE ÖCM) válo -
sí tjá meg 2020. ju lius 1-je to l á „Jelenle t” szákmái mo dszertánnál tá mogátott prográmot. Á Cigá ny-
misszio  ku ldete se vel e s ce lkitu ze seivel teljes me rte kben o sszhángbán á ll á telepu le si jelenle t, á há t-
rá nyos helyzetu ek helyi tá mogátá sá.  Szákmái tervu nk álápjá, hogy reme nyse get, felte tel ne lku li el-
fogádá st, szeretetet e s ezekre e pu lo  fejleszto  prográmokát, tá mogátá st ko zvetí tsu nk áz e let minden 
teru lete n, „á fogántátá sto l á foglálkoztátá sig”.    
 
Á beávátkozá s álápjá á folyámátos szákmái jelenle t, á ce lteru leten zájlo  áktí v, á llándo  szociá lis mun-
ká, válámint á helyi ko zo sse g mine l teljesebb bevoná sá á fejleszte si folyámátokbá. 
 
Szeptember 1-je to l áktí v jelenle tu nk vá rháto  á telepu le sen. Szeretne nk á telepu le s lákosáit megis-
merni, ko zo sse get e pí teni, illetve segí tse get nyu jtáni á mindennápokbán. 
 
 
Pappné Bencsik Diána 
 
Szákmái vezeto ke nt veszek re szt á Jelenle t Prográmbán, mint á Cigá nymisz-
szio  munkátá rsá. 2012-ben ve geztem mint szociá lpedágo gus áz egri Eszter-
há zy Ká roly Fo iskolá n. Dolgoztám csálá dsegí to ke nt, e s o nkormá nyzáti ál-
kálmázottke nt, mint igázgátá si elo ádo  e s ányáko nyvvezeto . 2001-to l vá-
gyok fe rjne l, há rom fiu  gyermeku nk ván. Nágyon há lá s vágyok Istennek á 
csálá dome rt, e s áze rt, hogy szákmáilág is re szt vehetek ebben á prográm-
bán, e s mindázt tová bbádhátom, ámit megtánultám, illetve mege ltem, meg-
tápásztáltám áz e letem folyámá n, mint áki bu szke árrá, hogy á tá rsádálom 
e rte kes romá tágjá lehet. 
 
                                             

Abdul Ádám 
 
Szociá lis segí to ke nt szeretne k olyán kápcsolátot kiálákí táni á telepu le s láko i-
vál, ámi leheto ve  teszi, hogy egyu tt tálá ljuk meg e s oldjuk meg á telepu le sen 
jelen le vo  kihí vá sokát, proble má kát. Hiszem, hogy minden ember e rte k, min-
denki tele ván Isten ádtá ájá nde kokkál e s tehetse ggel. Szeretne nk ele rni, hogy 
á prográm segí tsen á Ko mlo n e lo knek kibontákoztátni tehetse gu ket e s kisze le-
sí tse áz elo ttu k le vo  leheto se gek ko re t. 
Felese gemmel 4 gyermeku nk ván, Bárnábá s, Petrá, Áisá e s Nádin. Tánulmá nyá-
imát á Corvinus egyetemen ve geztem, ide n pedig teolo giái tánulmá nyáimát 
kezdem. 

Bemutatkozás…. 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

A z elmúlt időszak főbb eseményei: 

 

Június 

Ju nius 3-to l u jrá megnyitottuk á Csillágpont kápuit, 

e s folytáttuk á korá bbán megkezdett szolgá ltátá sá-

inkát. Gyerekfoglálkozá sok, tánodá jellegu  prográ-

mokát szerveztu nk á fiátáloknák, keddto l csu to rto -

kig ko zo sse ge pí to  e s fejleszto  prográmokát szer-

veztu nk á ko mlo i fiátáloknák. Á konyhá kisegí to  

ke pze su nket folyámátosán figyelemmel kí se rtu k, á 

prográmbán re sztvevo ket tá mogáttuk á tánulá sbán 

e s áz áktí v re szve telben. Á szociá lis be rláká sok á t-

ádá sá vál kápcsolátbán áz o nkormá nyzáttál ko zo -

sen el kezdtu k kidolgozni á rendeletet e s áz elbí rá -

lá shoz szu kse ges szempontsort. Ezen kí vu l á nyá ri 

kirá ndulá sokát e s prográmokát szerveztu k á szák-

mái csápáttál. 

 

Július 

Á ho náp elso  nápjá n sikeres vizsgá t tettek á kony-

hái kisegí to  ke pze sben re sztvevo  hállgáto k, mely 

nágy o ro mu nkre szolgá lt, hiszen mindegyiku k 

konyhái kisegí to  ÖKJ-s ve gzettse get szerzett. Á szo-

ciá lis be rláká sokkál kápcsolátbán egy szákmái 

workshopot szerveztu nk, melyen re szt vett á Bel-

u gyminiszte rium, áz Emberi Ero forrá sok Miniszte -

riumá nák to bb kolle gá já, áz Irá nyí to  Háto sá g e s 

to bb, mint he t telepu le s polgá rmestere e s komplex 

telepprográm szákmái vezeto je. Áz eseme nyen 

megvitáttuk á be rláká sokkál kápcsolátos dilemmá -

kát, á tbesze ltu k á szomsze dos telepu le sen levo  há-

sonlo  proble máko ro ket. E ho náp 21-e n egy kirá n-

dulá st szerveztu nk Budápestre, melyen 50 fo  vehe-

tett re szt teljes ellá tá ssál. Ezen kí vu l á prográm ke-

rete ben egy ko rnyezetsze pí te st ve geztu nk á telepu -

le sen, melynek ce ljá áz e rte keink e s á ko zse g tisztá-

sá gá nák, sze pse ge nek mego rze se volt. 

 

Augusztus 

Á ho náp elso  fele ben á kolle gá kkál á szociá lis be rlá-

ká s rendelete nek megálkotá sá n e s á pá lyá zát kií rá -

sá n dolgoztunk. Áugusztus 7-e n Debrecenbe vit-

tu nk 50 fo t kirá ndulni, utázá ssál, e tkeze ssel e s tel-

jes ellá tá ssál. Á be rláká sok pá lyá zátáinák beádá si 

hátá rideje áugusztus 14-e volt, o sszesen 13 pá lyá -

zát e rkezett be, melyet áz o nkormá nyzáttál ko zo -

sen bí rá ltunk el. Á bee rkezett pá lyá zátok ko zu l ne -

gyet sikeresen bí rá ltunk el, melynek u nnepe lyes 

á tádá sá rá áugusztus 20-á n áz u nnepse gen ádtunk 

keretet. Á ho náp ve ge re szervezu nk Horpá csrá egy 

nyá ri tá bort, melyen 25 diá kot tudunk teljes ellá -

tá ssál elszá llá solni. Áz u j csillágpont á tádá sá t 

szeptemberre tervezzu k, reme nyink szerint á ho -

náp eleje n be is tudunk ko lto zni.   

 

Áz elmu lt ido szákbán to rte nt eseme nyekro l bo veb-

ben ke pekkel illusztrá lvá á Fácebook oldálunkon 

tálá lháttok: 

https://www.fácebook.com/Ko mlo i-Csillágpont 

 

2020.08.27. 

 

 

Vidák Gábor 

szakmai vezető 

https://www.facebook.com/Kömlői-Csillagpont-330764744386124/?modal=admin_todo_tour
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Kömlőről elszármazottak találkozója 2020. 

 Haza járó 

 

So hájtánák hálkán áz u t menti fá k 

Áhol ányá m mindig házá vá rt. 

Integet fele m á pipács e s mezei virá g 

Á templom tornyá n csillán á nápsugá r. 

Áhová  lelkem házá já r. 

 

Ve gtelen sí ksá gon ve gig simí t á sze l 

Enye m volt á mádá r, nekem nyí lt virá g. 

Jo  lehet ez má r csák csillogo  de libá b. 

Eltu nt áz ido k nyomá n 

Áhová  lelkem házá já r. 

 

Nápfe ny megto rik á roskátág páplákon 

Eltu nt utcá k nyomá n fekete fo ld honol 

S á mezo ko n á t sze l suhán minden hájnálon. 

So hájtánák áz u t menti fá k 

Áhová  lelkem házá já r. 

 

Veres Tamásné Kiss Katalin 
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Anyakönyvi hírek 

 

 

 

2020 május-június-július hónapban 

 születtek 

 

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 

 

Bari Ajra Zejnep     an: Bari Vanessza 

Szécsi Benjamin     an: Szécsi Annamária 

Turó Ábel Ernő       an: Illés Nelli 

Balogh Ferenc     an: Turó Mária 

Kosik Jázmin Georgina      an: Kosik Adrienn 

Turó Natasa Nadin     an: Szomora Ivett 

 

Lólé Jázmin     an: Lólé Katalin 

Csonka Róbert     an: Lólé Dzsenifer 

Bari Luca Éva     an: Vislóczki Fatime 

Turó Nikolett     an: Turó Nikolett 

Nemes Ketrin Lilien     an: Szamkó Klaudia 

Barna Cintia Georgina      an: Csóka Cintia 

Forrás: Pinterest 
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Gyerekeknek 

Forrás: pinterest.com 
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Kiadja: 

Kömlő Népe Alapítvány  

A kiadásért felelős: 

Turó Tamás polgármester 

Az újságot szerkeszti: 

Mércséné Huszti Mónika 

Kömlő  

2020. 

 

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért  

a cikk szerzője a felelős. 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rmesteri hivátál: 06-36/481-021   

e-máil: titkárság.kumleu@intellimáil.hu  

Örvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 

112 

A Hevesi Rendelőintézet szakrendeléseinek működé-

se 2020.06.01-től az alábbiak szerint módosul. Á nem 

su rgo s szákellá tá srá tová bbiákbán is minden esetben 

elo zetes telefonos bejelentkeze s szu kse ges áz ádott szák-

rendele sen: 

- Belgyógyászat: he tfo to l pe ntekig 08:00-12:00 e s 13:00-

15:00 o rá ig. Beutálo  ko teles szákrendele s. Tel: 545-516. 

- Nőgyógyászat és nőgyógyászati ultrahang: he tfo to l 

pe ntekig 07:00-15:00 o rá ig. Tel:545-515. 

- Laboratórium:  ve rve tel he tfo to l pe ntekig  07:00-10:00 

o rá ig. Minden esetben elo zetes telefonos bejelentkeze s 

szu kse ges. Beutálo  ko teles szákrendele s. Tel:545-510. 

- Szemészet: he tfo  08:00-15:00 o rá ig, csu to rto k  08:00-

13:00 o rá ig e s minden má sodik pe ntek 08:00-13:00 o rá -

ig. Tel: 545-518. 

- Reumatológia: kedd e s szerdá 08:00-14:00 o rá ig. Be-

utálo  ko teles szákrendele s. Tel: 545-510. 

- Sebészet: he tfo to l pe ntekig 08:00-14:00 o rá ig. Tel: 545-

513. 

- Urológia: csu to rto k  15:00-20:00 o rá ig. Tel:545-510. 

- Pszichiátria: he tfo to l csu to rto kig 08:00-14:00 o rá ig, 

pe nteken 08:00-12:00 o rá ig. Tel: 545-519. 

- Neurológia: kedd 13:00-19:00 o rá ig,  szerdá  08:00-

14:00-ig. Beutálo   ko teles szákrendele s. Tel: 545-510. 

- Radiológia: he tfo to l pe ntekig 08:00-14:00 o rá ig. Beutá-

lo  ko teles szákrendele s. Tel: 545-514. 

- Gyógytorna: he tfo , szerdá, pe ntek 07:30-15:30 o rá ig, 

kedd, csu to rto k 12:00-20:00 o rá ig. Beutálo  ko teles szák-

rendele s. Tel: 545-511. 

- Fizikoterápia: he tfo to l pe ntekig 07:30-15:30-ig. Beutá-

lo  ko teles szákrendele s. Tel: 545-512. 

- Gyermekpulmonológia:  kedd  08:00-14:00 o rá ig. Tel: 

545-510, 346-069. 

- Tüdőgyógyászat:  he tfo  e s pe ntek 08:00-15:00 o rá ig. 

Beutálo  ko teles szákrendele s.  Tel:545-510, 346-069. 

- Tüdőszűrés:  Tel:545-510, 346-069 

- Fül-orr-gégészet: kedd e s pe ntek 08:00-14:00 o rá ig. 

Tel: 545-517. 

- Mozgásszervi rehabilitáció: pe ntek 08:00-14:00 o rá ig. 

Tel: 545-510. 

- Ortopédia: szerda 15:00-20:00 o rá ig. Tel: 545-510. 

- Kúraszerű / infúziós kezelések: he tfo to l pe ntekig 

07:30-13:30 o rá ig. 

 

 

TÁ J É K O Z TAT Ó  

A Hevesi  Rendelőintézet  működési rendje 

mailto:titkarsag.kumleu@intellimail.hu

