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 Kedves Kömlői lakosok! 

M ire kiadványunkat kezük-

be veszik, már jócskán 

benne leszünk az őszi, illetve las-

san már a téli időszakban is. 

Számtalan feladat és munka há-

rult ránk az elmúlt időszakban, és 

bár az év vége, lassan de biztosan 

közeledik, számunkra még min-

dig bőven tartogat tennivalót. 

Számtalan pályázat keretében tet-

tük meg a kezdő lépéseket, és 

ugyan ennyi sikert is könyvelhe-

tünk el. A Magyar Falu program 

keretében sikerül megújítanunk 

az Ady Endre utca egy szakaszá-

nak és a Rákóczi Ferenc utca egy 

szakaszának járdáit, melyek via-

color burkolattal készültek. A 

START munkaprogram keretében 

is folytatódtak a járdaépítések a 

Damjanich, Dobó, és Ady Endre 

út egy-egy szakaszán. Lassan de 

biztosan elérjük azt, hogy telepü-

lésünk minden egyes utcájában 

biztonságos és kényelmes gyalo-

gos közlekedésre alkalmas járda-

szakaszok lesznek.  

Aláírtuk a támogatási szerződést 

a Bölcsőde megépítésére, így az 

alapozási munkálatok már az 

idén elkezdődhetnek. Fontos lé-

pés ez településünk fejlődésében, 

hiszen az elkészült intézmény le-

hetővé teszi a legkisebb gyerme-

kek elhelyezését is, így nagyobb 

mozgásteret hagyva a szülőknek, 

akik lehetőséget kapnak arra, 

hogy el tudjanak menni dolgozni, 

ezáltal biztosítva családjuk jobb 

megélhetését. 

Tovább folytatódik a Csillagház 

építése a Napközi Konyha szom-

szédságában, mely épület várha-

tóan március végéig fog elkészül-

ni és átadásra kerülni. A Csillag-

ház funkcióiról korábbi lapszá-

munkban már beszámoltam 

Önöknek, de átadás előtt még 

részletesebben is bemutatásra fog 

kerülni.  

Sajnos az idei évben, a vírushely-

zet miatt, gondolva a leg veszé-

lyeztetettebb korosztályra, az Idő-

sek Napi ünnepséget nem tartot-

tuk meg, de ennek hiányában sem 

feledkeztünk meg róluk. Köszön-

jük szépen áldozatos munkájukat, 

mellyel egy életen át építették és 

szolgálták országunkat, települé-

sünket, lehetővé téve azt, hogy mi 

most itt legyünk és tovább vigyük 

azt, amit ők elkezdtek. Kívánunk 

nekik sok örömet és további jó 

egészséget! 
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A járványhelyzet sok mindentől megfosztott ben-

nünket, és úgy látszik a java még csak most jön. A 

folyamatosan emelkedő fertőzésszámok és a napi 

halálozások aránya mind azt mutatja, hogy egy 

nehéz időszak elé nézünk. Bár településünkön ed-

dig egy igazolt eset volt, tegyünk érte, hogy több 

ne is legyen. Továbbra is kérem a lakosságot, hogy 

tartsuk be az előírásokat. Viseljük a maszkot ahol 

kötelező, tartsuk be egymástól a megfelelő távol-

ságot, használjunk kézfertőtlenítőt, mossunk sű-

rűbben kezet. Vigyázzunk egymásra! 

Mint azt a közösségi oldalunkon megjelenítettük, 

az idei évben is sikeresen pályáztunk a szociális 

tűzifára, melynek keretében mindazok, akik az 

igénylés folyamatában jelzik, hogy tűzifát kérnek 

támogatás gyanánt, azok számára, amint megér-

kezik az első szállítmány, Várhatóan novembertől, 

és reméljük Ünnepekig mindenkinek 1,5 m3 tűzifa 

kerül kiszállításra, Akik pedig nem kérnek fát, Ők 

az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fűtéstámoga-

tásban fognak részesülni. 

 

Szeretnék itt most egy a faluban elterjedt helytelen 

pletykára pontot tenni. Sokan találgattak, és sok-

szor valótlan információkat adtak tovább egymás-

nak. Ez pedig az Általános Iskolások és óvodások 

támogatásával kapcsolatos. Örömmel jelentem be, 

hogy lesz az Ő számukra is támogatás. Az óvodás 

gyermekek után 5000.-Ft, míg az általános iskolás 

gyermekek után 10.000.-Ft támogatásban részesít-

jük a jogosultakat, mely támogatások várhatóan 

november vége felé kerülnek majd kiosztásra. 

Kívánok Önöknek további jó egészséget, jó mun-

kát és a jelen helyzetben kitartást az előttünk álló 

időszakhoz. 

 

Tisztelettel,  

 

Turó Tamás 

Polgármester 

Nagy Jenő: 

Október csillaga 

Ötvenhat októberében 

újra felcsillant a remény, 

szabadságot követelve 

ragyogott az ősi erény. 

 

Csillogó szemű tüntetők 

dalolták a Kossuth-nótát, 

tiszta szívből énekelték 

a magyar szabadság dalát. 

 

Gonosz diktatúra ellen 

lázadtak az elnyomottak, 

véráztatta pesti utcán 

forradalmárok harcoltak. 

 

Lehullott a vörös csillag,  

ledőlt a népirtó szobra, 

lyukas zászló lengedezett, 

álmok válhattak valóra. 

 

Hőn áhított szabadságért 

hősi harcát vívta népünk, 

lángra lobbanó parázsban 

történelmet írt nemzetünk. 

 

Szabadságunk izzó lángja 

érző szívekben lobogott, 

dicsőséges forradalmunk 

erős rabláncot szakított. 

 

Szabad, független hazáért 

ifjak adták életüket, 

bátor magyar testvéreink 

hullatták drága vérüket. 

 

     Forradalmunkat leverte 

egy világhatalom hada, 

de sohasem halványulhat 

október fénylő csillaga! 

     2006. október 
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 SULI HÍREK 

Iskolánkban elindult a  

„Tanítsunk Magyarországért” program 

 

T anítsunk Magyarországért program az Inno-

vációs és Technológiai Minisztérium, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), 

a Klebelsberg Központ (KK) és 

a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-

ciája összefogásával jött létre.  

 A célcsoportját a kistelepülésen élő általános isko-

lás tanulók képezik. 

Az országban közel 60 iskola csatlakozott a prog-

ramhoz, Heves megyében 5 településen működik 

az egyetemi mentorprogram. 

Nálunk 24 fő hetedik osztályos tanulóhoz 7 egye-

temista mentor jár ki, akik segítik a tanulóinkat a 

tanórán kívüli tanulás-

ban, hospitálnak a tan-

órákon, illetve közös 

szabadidős tevékenysé-

geket szerveznek, köz-

ben minél jobban meg-

ismerik egymást. 

Ezzel nagy mértékben 

hozzájárulnak ahhoz, 

hogy sikeresen tanulja-

nak tovább és helyez-

kedjenek el a munka-

erőpiacon, és olyan 

mintát közvetítenek, 

amely a tanulás fontos-

ságát, a kitartást hang-

súlyozza, a tanulás 

jobb életkörülményeket 

biztosít nekik a jövő-

ben. 

Október 16-án a Sütő 

András Általános Isko-

la Gárdonyi Géza Tag-

iskolájába látogatott    Szentkirályi Alexandra 

kormányszóvivő asszony, Dr. Hankó Balázs, a 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Mu-

rányi Gergely, a Tequball Diplomáciai Kapcsola-

tokért Felelős vezetője, Ballagó Zoltán, az Egri 

Tankerületi Központ vezetője, Dr. Fazakas Ida, az 

Eszterházy Károly Egyetem docense, valamint az 

egyetemista mentorok és a teqball sportolók.  

Ünnepélyes keretek között adták át a hetedikesek-

nek, illetve az iskolánk tanulóinak a tequball asz-

talt, egyben bemutatták, milyen sportágakban le-

het használni a sporteszközt. Végül a tanulóink is 

kipróbálhatták a játékot, együtt játszhattak a ma-

gas rangú vendégekkel. 

 

Bata Róbertné 

Tagintézmény-vezető 
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SULI HÍREK  

 

Fűtés-korszerűsítés az iskolában 

  

A z utcafronton elhelyezkedő régi iskolaépületben, valamint a tornacsarnokban az ősz 

folyamán új fűtési rendszer kiépítése vált szükségessé. 

Az Egri Tankerületi Központ a nyári előkészítési munkálatokat követően szerződét kötött a 

kivitelezővel. A szakemberek az őszi szünet végére be is fejezik a munkálatokat, így novem-

bertől már jóval hatékonyabb és gazdaságosabb gázkondenzációs kazánokkal fűtött tanter-

mek várják a tanulókat, a pedagógusokat valamint  és az iskola dolgozóit. 

 

Bata Róbertné 

Tagintézmény-vezető 
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 ÓVODAI HÍREK 

Kedves Olvasók! 

A z elmúlt időszak tapasztalatairól számolnák 
be önöknek. Az óvoda zavartalanul működik 

szeptember óta. A védő óvó előírásokat betartjuk 
és próbáljuk betartatni minden szülővel. Továbbra 
is szigorúan ragaszkodunk ahhoz, hogy a gyerme-
ket betegség után csak is orvosi igazolással fogad-
juk. Hiányzást kérjük a megadott telefonszámon 
jelezni. 

A szülők az óvodába nem léphetnek be, a gyerme-
keket reggel lázmérés és kézfertőtlenítés után a 
délelőttös dajkanénik kísérik a csoportokba, ahol 
átadják az óvodapedagógusoknak. Ezek a szigorí-
tások mindannyiunk érdekeit szolgálják, azonban 
ezek a kötelező előírások nem segíti elő a kiscso-
portosok óvoda beszoktatását. Nehéz az elválás a 
gyermekeknek főleg most, mikor már az ajtóban 
elkell válni a biztonságot jelentő szülőtől és egy 
számára idegen néni kezét fogva egy idegen hely-
re kell mennie. Természetes, hogy fél – felnőttként 
mi is félnénk- idő kell ahhoz, hogy megszokja ezt 

az új helyzetet. Idő kell ah-
hoz, hogy a biztonságérzete 
kialakuljon, bízni tudjon a 
számára idegen felnőttek-
ben és elfogadja társakat is. 
Ez nem megy egyik napról 
a másikra hetek telnek el 
míg ez a folyamat lezajlik, 
amit beszokásnak hívunk. 
Egy- egy betegség ezt a fo-
lyamatot lassíthatja, mert a 
kisgyermek ismét kimarad 
az óvodából és sok esetben 
ez a beszokás újra kezdő-
dik. Tehát azt kérem a ked-
ves kiscsoportos szülőktől 
legyenek türelmesek és 
nyugodtak. A gyermekük a 
legjobb kezekben van, sze-
rető gondoskodó felnőttek 
veszik őket körül, akik 
azért tanultak hosszú éve-
ken át, hogy gyermekekkel 
foglalkozzanak. Kérem fo-
gadják el tanácsaikat, javas-
lataikat, mert csak jót sze-
retnének a gyermeknek és a 

szülőnek is. Minden kolléga előre egyeztetett idő-
pontban fogadóóra keretében tudja fogadni a ked-
ves szülőket. Azt kérem, ne várják el, hogy a cso-
portól a gyermekek mellől ki tud menni ez sajnos 
nem lehetséges.  

Mivel a szülők nem jöhetnek be az óvodába így 
nem láthatják azt sem milyen körülmények között 
nevelkednek a gyermekek. Nem láthatják az óvo-
da új szárnyát, a gyermekek által készített remek-
műveket amelyekkel a csoportszobákat és a folyo-
sókat díszítjük. Reméljük hamarosan eljön az az 
idő, hogy minden visszatérhet a régi megszokott 
kerékvágásba. Addig íme néhány kép, az óvoda 
mindennapjaiból. 

Kérem addig mindenki legyen türelmes és kitartó. 
Vigyázzanak magukra és a gyermekeikre. 

Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 
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A KÖNYVTÁR HÍREI 

 

 

 

Élet a könyvtárban! 
 
 

A  vírus terjedésére figyelemmel a könyvtári szolgáltatásunk továbbra is az előírt feltételek 

mellett vehetők igénybe, melyek közül a legfontosabb az alapos kézmosás, kézfertőtlení-

tés és a szájmaszk használata.   

 
A szeptemberi iskolakezdést követően a gyerekek nyüzsgése a könyvtári életet is felpezsdítet-
te. Ahogyan már többször említettem a könyvtár mára már közösségi helyként nőtte ki magát. 
A könyvek lapozgatása és kölcsönzése mellett beléptünk az internet világába, hiszen az ide lá-
togatóknak, az ingyenes wifi használattal lehetőségük van kilépni a nagyvilágba és játékok vi-
lágába a saját okostelefonjukkal, továbbá a könyvtári tablettel és laptoppal, melyet ingyenesen 
használhatnak.  

 
Mindannyian tudjuk és látjuk, hogy a  
mai gyerekek mindennapjait átszövi a 
virtuális világ, ami számunkra sokszor 
átláthatatlan, ők azonban könnyedén 
tudnak benne mozogni.  
 
Az internethasználat azonban a számos 
hasznos információ mellett, veszélyeket 

is rejt magába. „Védd magad, önvéde-

lem a neten” címmel szerveztünk felvi-
lágosító előadást szeptember 30-án, az 5. 
osztályos tanulók részére. A meghívott 
vendégünk Szemerszkiné Dürgő Csilla a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár munkatársa vonta be a gyerekeket a 

beszélgetésbe. Információt kaptak mi az a „digitális lábnyom” fogalma és milyen kockázatot 
rejt a netezés, hogyan lehet ellene védekezni, hová fordulhatnak tanácsért, ha úgy érzik netes 
zaklatásnak váltak az áldozatává. 
 
Az okos telefonok, laptopok, tabletek egyre fontosabb szerepet töltenek be az életünkben, mi-
vel számos tevékenységre használjuk őket. Szörfözünk az interneten, vásárolunk és videókat, 
fényképeket nézünk, osztunk meg sokszor személyes ismeretség nélkül jelölünk be embereket 
ismerősnek. A mai világot áthatja a technológia a - virtuális háló -, melyben a gyerekek sokkal 
könnyebben eligazodnak. Nekik ez egy természetes közeg, ellenben azokkal a szülőkkel szem-
ben, akik nem ebbe a világba születtek.  
 
Mint minden az életben, az online világ is rengeteg veszélyt rejt magában. A közösségi média 
és az internetes játékok, a mai világunkban az úgynevezett „virtuális játszótér” szerepét tölti 
be.   
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 Az internet további sajátossága az anonimitás, amely megkönnyíti a gyermekek hiszékeny-
ségnek és naivitásának kihasználását. Sajnálatos módon a gyermekek így olyan személyekkel 
is kapcsolatba lépnek, akiket egyébként a valós életben elkerülnének. Az internet ugyanis le-
hetővé teszi az online-identitás kialakítását, tehát bárki bárminek kiadhatja magát. Ez több 
szempontból is veszélyes, és akár a személyiség torzulásához is vezethet. A felhasználó, így a 
gyermek is könnyen áldozattá válik, továbbá az erre hajlammal rendelkező elkövetőknek az 
online világ tökéletes elkövetési teret biztosít. 
 
Ha már a telefonod okos, te is legyél az!! 
 
 Tegyél a biztonságodért! Ne adj meg magadról személyes információt (e-mail cím, tele-

fonszám, jelszó, lakcím, stb.) amikor chatelsz, posztolsz. 
 Mondd el szüleidnek, nevelőidnek, esetleg barátodnak, ha téged valami kellemetlenül 

érintett online, vagy téged, vagy mást, online megfélemlítettek.  
 Nem lehetsz biztos abban, hogy az online ismerősöd igazat mond, vagy az interneten 

talált információ a valóságot tartalmazza. Mindig ellenőrizd a személy, az információ 
hitelességét! 

 Dönts okosan! Mielőtt megnyitsz egy ismeretlen személytől érkező e-mailt, üzenetet, 
képet, gondolj arra, hogy az vírusokat, számodra káros üzenetet tartalmazhat! 

 Gondold végig, hogy a soha nem látott online ismerősöddel találkozol-e személyesen! 
Ha igen, azt is gondold végig, hogyan! A biztonságod érdekében tudjanak a találkozóról 
a szüleid. A találkozóra kísérjen el egy barátod, vagy szülőd. 

 
Hová fordulhat egy gyermek segítségért, ha a probléma komolyra fordul?  
A szülő – családtag- és tanár mellett legfontosabb elérhetőségek a könyvtár bejáratánál is ol-
vasható: 
 

 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

www.kek-vonal.hu 

116-111 telefonszám – Előhívó, vagy körzet-
szám nélkül, névtelenül és ingyen hívható! 

 
 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
internethotline@internethotline.hu 

 
 

https://www.biztonságosinternet.hu/ 

 
 
Kihasználva a gyermekek naivitását, bizony akár szexuális zaklatásnak is ki vannak téve a 
gyerekek, melyről nem mernek senkinek beszélni. Ezért fontos tudni, hogy ilyen esetben a 
gyerek hová fordulhat segítségért.  

http://www.kek-vonal.hu
mailto:internethotline@internethotline.hu
https://www.biztonságosinternet.hu/
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Október 08-án, szintén a Bródy Sándor munkatársának, Szabó Eszternek köszönhetően a 
könyvtárunkba látogatott Kovács Attila író, aki Holden Rose néven írja könyveit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az országjáró körútja során nálunk a 4. osztályosokat varázsolta el közvetlen hangvételű 
előadásával. A fantáziadús detektívregényeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a felnö-
vekvő generációkból értő olvasó váljék. Ehhez pedig az olvasáson keresztül vezet az út. Kö-
teteiben megjelennek az igazi értékek, és esetlegesen azok a veszélyek is, amelyeknek a mai 
generáció leginkább ki van téve. 
 
A könyvtárunk ebben az évben is helyet ad a tanulók hittan oktatásának. Hétfőn és kedden 
1-8 osztályos tanulók veszik birtokba a könyvtárat. A hit, kapaszkodó a nyers, száraz világ-
ban és egyben, az erkölcsi tartás alapjait is megkapják a gyerekek a biblián keresztül.  
 
Október 5-10-ig zajlottak az Országos Könyvtári Napok, melyhez könyvtárunk is csatlako-

zott, mivel az olvasás alapvető létszükséglet. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem hallgatói, mint mentorok segítik a 7. osztályos tanulókat 
a továbbtanulás felkészítésében, mely egy jó hangulatú ismerkedési nappal kezdődött a 
könyvtárban.   
 
Kömlő, 2020.10.28. 
 

Bedécs Mária 
 könyvtáros 
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A CSILLAGPONT HÍREI 

A z elmúlt időszak főbb eseményei: 

Szeptember 

A hónapban keményen dolgoztunk a szociális 

bérlakás pályázatokon, hiszen az elmúlt hónap-

ban négy családot sikerült elhelyezni az újonnan 

épített lakásokban, a maradék kettő lakáshoz 

meghosszabbítottuk a pályázat leadásának határ-

idejét. Összesen öt új pályázat érkezett be az ön-

kormányzathoz, amikből egy újabb testületi ülés 

keretében ki tudtuk választani a két szerencsés 

családot. A beköltözés folyamatosan történik, 

ahogy a családok készen állnak az új lakóhelyük 

berendezésére. Ezzel párhuzamosan elkészült az 

új csillagpontunk is, melynek „elfoglalásához” 

szerveztünk egy kétnapos programot. Az előké-

születeket egy környezet szépítéssel, és szemét-

szedéssel kezdtük, melyhez a helyi lakosok és a 

célcsoport segítségét kértük. Szeptember 19-20-

án egy közösségi és sportnap keretében több szí-

nes programot is hoztunk a településre. A Tudás 

Hatalom Csoport munkatársaival RAP szöveget 

tanulhattak a fiatalok, amit elő is adhattak a kö-

zönségnek, de ezen kívül volt DJ szakkör, foci, 

Xbox bajnokság, arcfestés, közös főzés, beatbox 

és ami a legfontosabb egy közösségi falfestés. 

Utóbbi programnak célja az volt, hogy a helyi 

fiatalok és családok közösen kifesthették az új 

csillagpont falát, illetve berendezhették saját ízlé-

sük szerint a szolgáltató központot. Szeptember 

29-én egy ünnepélyes és sajtónyilvános eseményt 

szerveztünk, melynek célja az új csillagpont meg-

ismerése és betekint biztosítása volt. A progra-

mot Turó Tamás polgármester úr nyitotta meg, 

majd Sztojka Attila a Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóság főigazgatója köszöntője követke-

zett. Az új szolgáltató ponttal minden tekintet-

ben meg voltak elégedve a fenntartók, a délutáni 

workshopra sokan maradtak a meghívott vendé-

gek közül.   

Október 

A hónap fő témája a Halloween és ezzel párhuza-

mosan az új csillapont befoglalása. A szociális 

munkás munkatársakkal azon dolgozunk, hogy 

olyan programokat szervezzünk az új szolgálatót 

központba, ami oda vonzza a fiatalokat. A közös-

ségi programokat nem csak hétköznap, hanem 

hétvégenként is igénybe lehetett venni. Minden 

szombaton napközben közösségépítő progra-

mok, kézműves foglalkozások, tökfaragás, közös 

sütés és főzés volt a csillagpontban. Ezzel párhu-

zamosan elindítottuk e hónap közepétől a két 

fontos szolgáltatásunkat, a szexedukációt és a 

jövő műhely foglalkozássorozatot, a helyi általá-

nos iskola együttműködésével és segítségével. A 

hónap végéig szeretnénk elindítani a projektbe 

betervezett képzéseinket is, melyre sok szeretet-

tel várunk minden kedves érdeklődőt. A képzé-

seink: szobafestő és mezőgazdasági munkás OKJ 

Az elmúlt időszakban történt eseményekről bő-

vebben képekkel illusztrálva a Facebook oldalun-

kon találhattok: 

https://www.facebook.com/K%C3%B6ml%

C5%91i-Csillagpont 

Vidák Gábor 

szakmai vezető 
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Anyakönyvi hírek 

 

 

 

2020 szeptember -október 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 Rubina Roxana an: Bari Mária  Enikő 

Berki Csaba an: Turó Mária 

Meruca Brendon an: Nagy Zsuzsanna 

Lólé Zejnep Linett an: Lólé Erzsébet 

Suha Dávid an: Illés Dzsenifer 

„Őszutó havának két gyásznapja 

eggyé vált lelkekbe omló világ, 

fellobban az emlékezés lángja, 

sírkertekben suhan a némaság. 

 

Megkondul a kápolna harangja, 

kigyúlnak a kegyeleti fények, 

messze hallik átívelő hangja, 

csengő dallamtól tisztul a lélek.” 

                                    Nagy Jenő 
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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  

Órvosi rendelo : 06-36/481-031  

Fogorvosi rendelo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ó vodá: 06-36/481-060  

Gyo gyszertá r: 06-36/481 033 

Ko rzeti megbí zott:  06-20/776-8042 

Segélyhívó szám (ingyenesen hívható) 
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