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K edves Kömlői lakosok! 

Az év végéhez érve szeretném 

Önöket tájékoztatni az elmúlt egy 

évben történt munkánkról. 

 Településünkön a téli időjárás miatt 

egyelőre, befejeződtek a kivitelezési, 

építkezési munkálatok. Tavasszal, 

ahogy az időjárás megengedi tovább 

fognak folyni a megkezdett beruházá-

sok: járdaépítés, 56-os emlékmű 

megépítése, park kialakítása. Dec-

ember hónapban befejeztük a 2017-es 

évi START munkaprogram, prog-

ramelemeinek tervezését. Ha minden 

jól alakul és elfogadják terveinket, 

akkor jövőre kialakításra kerül egy új 

bölcsőde.  Terveink között szerepel a 

mezőgazdasági programhoz illeszthe-

tő savanyító üzem létrehozása is, to-

vábbá egy újabb program elemen 

keresztül egy tészta üzem kialakítása. 

Ezek a programelemek a helyi kony-

hára tudnák biztosítani folyamatosan 

a termékeit, valamint a későbbiekben 

a lakosság részére is. Ezekben a 

program elemekben történő beruhá-

zások újabb lehetőségeket biztosíta-

nak a családok részére a hosszan tartó 

foglalkoztatáshoz és ebből adódóan 

egy biztonságos jövő képet tudunk 

biztosítani a foglalkoztatottak részé-

re. A már említett munkaprogram 

elemek mellet, továbbiak is tervben 

vannak, pozitív elbírálásuk esetén 

lehetőségünk lesz több mezőgazdasá-

gi út és lejáró, sárrázó kiépítéséhez.   

 Januárban tervezzünk az is-

kolai kamerarendszer kiépítését. 

Ezzel is szeretnénk ösztönözni a gye-

rekeket a fegyelmezettebb viselke-

désre. Az esetlegesen felmerülő vi-

selkedési problémák a felvételek 

alapján hamar kiderülnek, és ez által 

könnyebben kezelhetők, megoldha-

tók, konfliktus nélkül. Jelenleg ön-

kormányzatunk több pályázatott is 

benyújtott, többek között óvodai, 

sportpark-kondipark, továbbra is a 

START munkaprogram, mezőgazda-

ságigépek beszerzése. A településen 

jelenleg a közfoglalkoztatás nagy 

létszámba folyik, valamint GINOP 

pályázat keretein belül 52 fő vesz 

részt képzésben a településen. 

 December hónapban a képviselő tes-

tület egyhangú döntéssel támogatta és 

elfogadta az általam tett javaslatot, 

miszerint a 62 évet elérő, sajátjogú 

nyugellátásban részesülők 

(öregségi nyugdíj) 10.000.- Ft kész-

pénztámogatásban részesüljenek. 

2016.12.14.-én megkezdődött a szo-

ciális tűzifa is kiosztása, mely az 

alábbi döntések értelmében a követ-

kező: a közfoglalkoztatottak részére 1 

m3 tűzifa kerül átadásr a lakáson-

ként, továbbá, aki nem közfoglalkoz-

tatott szintén lakásonként, egyszeri 

15.000.- Ft fűtési támogatásba ré-

szesül.  Szeretném a tisztelt lakos-

ságot egy elég nagy beruházásról tá-

jékoztatni. 2017 év vége felé, vala-

mint 2018 év elejére, kiépítésre kerül 

a településünkön a szélessávú inter-

net hálózata. Ez lehetőséget, bizto-

sit a településen belül az ingyenes 

internet eléréshez. Ez azt jelenti, 

hogy a településen belül lesznek, 

olyan pontok, ahol csatlakozási lehe-

tőség lesz és, így bárki számára in-

gyenesen elérhetővé válik az internet, 

valamint a lakásokban szintén elérhe-

tővé válik a net használata. 

 2016 évben folyamatosan tájékoztat-

tam a kedves lakosokat a településen 

folyó munkálatokról, pályázatokról, 

beruházásokról. Szeretném önöket 

értesíteni, hogy 2017. február 6-án 

hétfőn 16.00-kor az Általános Isko-

lában közmeghallgatás-t tartunk a 

2016 évben végzett munkákról, fej-

lesztésekről, valamint a 2018-évben 

várható költségvetésről, tervekről, 

beruházásokról. 

Kedves Kömlőiek engedjék, meg 

hogy Kömlő Község Önkormányza-

tának és Képviselő testülete nevében 

kívánjak önöknek Kellemes Kará-

csonyi Ünnepeket és Boldog Új 

Évet! 

Köszönöm az önkormányzat, a 

 képviselőtestütet és a lakosok  

támogatását!                                

  Turó Tamás 

polgármester 
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 Nagy Jenő: 

Csillagfényű csend 

 

 

Zúzmarás tájakon pihen 

a fagyos leheletű tél. 

Didergő rónán és bércen 

karácsony üzenete él. 

 

Díszbe öltöznek a szívek 

a csodavárás napjain. 

Újfent ragyognak a fények 

városok, falvak utcáin. 

 

Szikrát gyújt az éji csoda, 

lelkekre tapad a remény. 

Több mint két évezred óta 

fellobban az ünnepi fény. 

 

Téli est csendjébe bújva 

várjuk az égi Gyermeket. 

Megváltónk érkezik újra, 

lénye megtöri a csendet. 

 

Karácsony szent éjszakáján 

felcsendül a hálaének. 

A szeretet ünnepnapján 

áldott lesz a tiszta lélek. 

 

Hit, remény és öröm lángja 

égjen mindenki szívében! 

Szeretet tüzes szikrája 

adjon erőt egész évben! 

 

2012. december 
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A z iskolában sok program 

színesítette a tanulók hét-

köznapjait az elmúlt időszakban. 

A hónap a Mikulás-várással kez-

dődött, az ünnepséget Mikulás-

futás előzte meg. Kömlő Község 

Önkormányzatának ezúton sze-

retném megköszönni azt a tar-

talmas, szép csomagot, amely 

minden tanuló és az iskola dol-

gozói is átvehettek. 

Beindultak a sportversenyek, a 

floorball csapatunk 

országos elődöntőre 

jutott be, ők képviseli 

iskolánkat Miskolcon, 

december 19-én. 

A futsal csapat is to-

vábbjutott Gyöngyö-

sön, irány a megyei 

elődöntő. Sok sikert 

kívánunk nekik! 

Az önkormányzattal 

együttműködve egy 

évek óta húzódó prob-

léma, a tornacsarnok 

szennyvíz-problémája 

is megoldódni látszik: 

az építkezésnek kö-

szönhetően a torna-

csarnok és a konyha 

közös szennyvíztározója helyett 

most a tornaterem csatornarend-

szere leválasztásra kerül. Decem-

berben folynak a munkálatok, 

januárban remélhetőleg el is ké-

szül az új szennyvíztároló. 

Nagy örömmel tölt el, hogy az 

Útravaló ösztöndíjprogramban 

(Út a középiskolába) a mind a 22 

pályázó tanulónk a kedvezmé-

nyezettek között van, így hama-

rosan megkezdődnek az ösztöndíj

-kifizetések. 

December első hetében értesítést 

küldtünk azon tanulók szüleinek, 

akik egy vagy több tárgyból bu-

kásra állnak. A bukásra álló tanu-

lók száma rendkívül magas, ösz-

szesen 45 tanulót érint. Még van 

idő a javításra, január 20-ig re-

mélhetőleg többen javítani fog-

nak a rossz tanulmányi eredmé-

nyeiken. Nagy örömünkre szol-

gál, hogy az önkormányzat 10 

közfoglalkoztatottat bocsájtott 

az iskola rendelkezésére, hogy 

a tanulók felügyeletében, tornate-

rem takarításában segítséget 

nyújtsanak a pedagógusoknak. 

Azóta javult a fegyelem az isko-

lában. Ezúton szeretném megkö-

szönni a közfoglalkoztatottak 

munkáját, fáradozásait, és remé-

lem, a jövőben is segítségünkre 

lesznek.   

 December 16-án tartottuk 

az év utolsó iskolagyűlését, ahol 

kihirdettük a november hónap 

legjobb tanulóit, valamint a leg-

jobb magatartású osztályokat.  

Alsó tagozatban a legjobb maga-

tartású osztály a 2.a osztály, 

osztályfőnök: Drahosné Csikós 

Katalin.  Felső tagozatban a leg-

jobb magatartású osztály a 6.a. 

Osztályfőnök: Borkóné Abuczki 

Éva.  

A legszebben takarító, legtisztább 

osztály, az „Aranyseprű díjas” 

4. a osztály lett. Osztályfőnö-

kük Sipos Gáborné.  Jutalmuk 

közös kirándulás Egerbe, ahol a 

Harlekin Bábszínház előadását 

nézhetik meg.  

Az irodalmi színpad 

kis színészei újabb 

színdarabra készülnek 

a karácsonyi ünnepség-

re: A kék madár című 

színdarabot fogják elő-

adni Antal- Olajos Re-

náta tanár néni vezetés-

ével. Pénteken volt a 

nyilvános főpróba, 

amely az iskolásoknak 

nagyon tetszett. Bemu-

tató december 18-án, 

vasárnap, a közös kará-

csonyi ünnepségen 

lesz.  

 

A magam és a munkatársaim 

nevében áldott karácsonyt, kelle-

mes pihenést, 2017-re pedig na-

gyon boldog új évet, jó egészsé-

get, sok sikert kívánok  tanuló-

inknak, szüleiknek, minden 

kömlői lakosnak! 

„A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendü-

letlen,  
S ne csak így decemberben”       

(Juhász Gyula: Karácsony felé) 

Bata Róbertné 

 tagintézmény vezető 

Suli hí rek 
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A  tél beköszöntével az adventi készülődés jegyében 

telnek a mindennapjaink. Ám eközben nagy izga-

lommal és örömmel várták a kicsik a Mikulás érkezését 

it. Mind a négy csoport vidám kis műsorral várta a 

nagyszakálút, aki meg is hálálta a szíves köszöntést. 

Teli zsákkal érkezet, és minden kisgyermek megkapta a 

sok – sok finomsággal megtömött csomagot, amit ez-

úton is köszönünk Kömlő Község Önkormányzatának, 

hiszen évek óta biztosítja a gyermekek számára az 

ajándékot.  

A legkisebbek kissé 

még megszeppenve, 

de boldogan fogadták 

az ismeretlen vendé-

get a csoportban. 

Azonban félelmüket 

legyőzve csodás kis 

műsorral köszöntöt-

ték a Mikulást.  A 

nagyobb csoportosok 

már tavaly is talál-

koztak a Mikulással 

számukra már öröm-

teli volt a viszont 

látás. Barátként fo-

gadták és boldogan 

mesélték mi minden 

történt velük az elmúlt egy évben és szót fogadtak 

mindannyian nagyon jó gyerekek voltak. Rajzokkal és 

süteménnyel köszöntötték a kedves vendéget.  

Az ünnepségről fénykép és videó felvétel is készült, 

amit a korábbiakhoz hasonlóan most is szívesen bocsá-

tunk a szülők számára elérhetővé. Kérjük, aki szeretné 

megkapni a felvételeket, az óvodatitkárt Burai Denisz-

szát keresse meg, aki szívesen kiírja a hozott adathordo-

zóra.  

Az advent a várakozás és a készülődés időszaka. A sok 

kis apró kéz nap, mint nap készítette a szebbnél szebb 

díszeket, amivel feldíszítették a csoportjukat készülve a 

szeretet ünnepére.  

Az óvodában december 21-én közösen ünnepeljük a 

gyermekekkel a Karácsonyt. Ünnepi műsorral köszön-

tik egymást a csoportok ez a legszebb ajándék, amivel 

egymást köszönthetik. Ezután a Galagonya Bábszínház 

látogat el hozzánk, karácsonyi ajándékként egy élveze-

tes báb előadással kedveskednek majd a gyermekeknek. 

Az ünnepi ebédet 

közösen fogyasztjuk 

el a gyermekekkel 

hangulatos gyertya-

fényes asztalnál.  

Szeretném a szülőket 

tájékoztatni, hogy az 

óvodai téli szünet az 

alábbiak szerint ala-

kul:  

Az óvodánk 2016. 

december 21-én dé-

lig tart nyitva és leg-

közelebb 2017. janu-

ár 03-án, kedden 

reggel nyit ki 7.00 -

tól. 

Az óvodánk minden dolgozója és gyermeke nevében 

kívánok minden kedves olvasónak 

 Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredmé-

nyekben Gazdag Új Évet kívánok! 

 

 

 

Majoros Zita 

óvodavezető 

Óvodai hírek 
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Önkormányzati intézmények hírei 

 

T isztelt Lakosok! 

 

Engedjék meg, hogy beszámoljak a Napközi Konyha  

és a Gondozási Központ elmúlt egy évéről.  

 

Jelenleg a napi teendőket 2 szakács végzi Turó Róbert-

né és Balázs Brigitta.  

És az ő munkájukat segíti 6 közmunkás, akik konyhai 

kisegítőként vannak alkalmazva. 

Napi szinten több mint 400 fő veszi igénybe a étkezte-

tés, melyben folyamatosan növekszik a létszám.  

December 22-től január 2- ig téli étkeztetést fogunk 

biztosítani mind azon gyerekek számára, akik hátrá-

nyos, vagy halmozottan hátrányos határozattal rendel-

keznek.  Erről értesítést fognak kapni az Önkormány-

zattól. 

Nagyon szépen köszönöm minden konyhai dolgozó-

nak az egész éves munkáját. 

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés. 

 

Jelenleg 23 házi gondozott és 40 szociális étkezésben 

részesülőt látunk el. 

A napi teendőket 2 gondozónő Szászi Jánosné és Kál-

lai Sándorné látja el, és 7 közmunkás segíti a munkáju-

kat.   

 

 

Akik 2017. januártól szeretnék igénybe venni a szociá-

lis étkeztetést vagy a házi segítségnyújtást annak a 

következő papírokat szükség lesz beszerezni: 

Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és jö-

vedelemigazolás (a nyugdíjfolyósító 2017 január első 

hetében fogja postázni. ) 

Mikulás nap alkalmából az Önkormányzat jóvoltából 

minden egyes gondozottunk kapott egy mikulás cso-

magot.  

Nagyon szépen köszönöm minden egyes szociális dol-

gozónak az egész éves áldozatos munkát. 

 

A Napközi Konyha és a Gondozási Központ dolgozói 

nevében: 

Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag 

 Új Esztendőt Kívánunk! 

 

 

 

Pengő Roland 
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Önkormányzati hírek 

 

I mmár hagyományt teremtve, idén is tiszteletét tette Turó Tamás polgármester a hevesi szociális ott-

honba, ahol meglátogatta az ott élő, volt kömlői lakosokat. Elkísérte dr. v. Nagy Jenő, aki jó 

kapcsolatot ápol a szociális intézmény, valamint az önkormányzatunk vezetésével is. A látogatás alkal-

mával, szerény ajándékkal kedveskedtek az idősöknek.  

Karácsony alkalmával kívánunk nekik kellemes ünnepeket, jó egészséget és békés, boldog, új évet! 
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Kömlői Sport Club hírei 

 

Roma tehetségek felfedezése a cél Kömlőn 

 
  

Mezőtárkány, Tiszanána, Kömlő és Erdőtelek 
csapata játszik egymással. 
Fiatal, roma labdarúgó tehetségek felfedezése je-
lenti a célját annak a barátságos négyes tornának, 
amelyet szombaton 9 órától rendeznek Kömlőn. 
Az Országos Cigány Labdarúgó Válogatott és a 
Kömlő SC által szervezett eseményen a Kömlő, 
Erdőtelek, Mezőtárkány és Tiszanána csapata ját-
szik egymással  2x15 perces mérkőzéseket. 

A program 

Mezőtárkány–Erdőtelek 

Tiszanána–Kömlő 

Erdőtelek–Tiszanána 

Erdőtelek–Kömlő 

Mezőtárkány–Tiszanána 

Kömlő–Mezőtárkány 

Játékvezetőként Pengő Roland, Rézműves Ferenc 

és Rácz Károly működik közre. 

Forrás: heol.hu 

 

Kömlőn nem engedtek gólt a hazaiak 

 

A tornagyőztes házigazdákon kívül a 

 Mezőtárkányaiknak is jutott sikerélményből. 
  
Négy csapat helyett három gárdával bonyolították 
Kömlőn az Országos Cigány Labdarúgó Válogatott 

és a Kömlő SC által szervezett tornát. A Tiszanána 
visszalépése után a trió tagja a következő eredmé-
nyeket érték el a fiatal, roma labdarúgó tehetségek 
felfedezése érdekében életre hívott barátságos ren-
dezvényen. 

Mezőtárkány–Erdőtelek 2–0 
Mezőtárkány–Kömlő 0–5 
Kömlő–Erdőtelek 3–0 
A végeredmény: 
1. Kömlő 
2. Mezőtárkány 
3. Erdőtelek 

A csapatokat Turó Tamás, Kömlői polgármester és 

Mezei István, az Országos Cigány Labdarúgó Vá-

logatott vezetője köszöntötte, majd ők végezték el 

a nyitó mérkőzés kezdőrúgását.  

– A torna sportszerűen, kulturáltan és sérülésmen-

tesen zajlott. 

 Pengő Roland, aki Rézműves Ferenc és Rácz Ká-

roly társaságában játékvezetőként is működött.  

Az eredményhirdetéskor minden csapat emléklab-

dát vehetett át.  

Az eseményen tiszteletét tette Varga István, az 

MLSZ megyei igazgatósága társadalmi elnökségé-

nek tagja is. 

Forrás: heol.hu 
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Advent és Falukarácsony 2016 

A z előkészületek már november elején elkez-
dődtek. Elhatároztuk, hogy az idén egy kis bet-

lehemet is felállítunk a templommal szemben. A 
munkában sokan részt vettek: Bari László, Renka 
Tamás és társaik, Szűcs Györgyi, aki berendezte. 
Az adventi koszorú alapját is át kellett alakítani, 
mert az idén gyönyörű elektromos gyertyákat vett 
az önkormányzat. Nagy Imre hegesztette az új szer-
kezetet a társaival. 
 Az adventi koszorú feldíszítését Berta Veronika, 
Forgácsné Szerecz Ágnes és Szűcs Györgyi végez-
te. Az első ünnepélyes gyertyagyújtásra nov.27-én 
délután került sor, melyen a Nefelejcs Népdalkör, 
Szászi Jánosné és az iskola 4.a osztályos tanulói 
szerepeltek. Sütizéssel, forró teával fejeztük be ren-
dezvényt, majd átvonultunk a Művelődési ház elé, 
ahol földíszítettük a Falu Karácsonyfáját. Köszön-
jük a fenyőfát Pap Katalinnak és a sok szép díszt 
Godó Ignácnénak.
November 30-án, a könyvtárban Kreatív Karácsony 
címmel kézműves foglalkozást tartottunk az iskolá-
soknak. Megtanulták a gyerekek, hogyan kell a már 
elolvasott folyóiratokból fenyőfát hajtogatni. Kö-
szönjük a segítséget Mércséné Huszti Mónikának. 
December 5-én Mikulásfutáson vehettek részt a 
gyerekek Kollányi György vezényletével. 
December 6-án megérkezett a Mikulás a település 
óvodájába és iskolájába. A gyerekek versekkel, da-
lokkal, rajzokkal kedveskedtek a Mikulásnak és 
megígérték, hogy nagyon jók lesznek, és jól tanul-
nak. Ezért cserében megkapták az önkormányzat 
tartalmas édességcsomagját. 
Nincs, karácsony Reszkessetek betörők nélkül. Ezt 
a klasszikus karácsonyi filmet néztük meg a gyere-
kekkel december 12-én délután. 
Köszönöm Antal-Olajos Renátának a segítséget. 
A süti is elmaradhatatlan kelléke az ünnepeknek. 
December 14-én délután az Idősek Napköziottho-
nában mézeskalácsot sütött gyerek és felnőtt. Gyúr-
ták, nyújtották, formázták, kisütötték, díszítették és 
mind megették. Ezt a nagy munkát Forgácsné 
Szerecz Ágnes irányította. Köszönjük neki. 
A legtöbb embert megmozgató rendezvényünk volt 
a már 3. éve megrendezésre kerülő Falukarácsony. 
A délutánt egy gyönyörű hangversennyel kezdtük a 
templomban. Dr. vitéz Nagy Jenő mondta el nyitás-
ként Ady Endre: Karácsonyi rege c. versét. Majd 
Gonda László-Báder Ernő-Berkes János és Béres 
Marianna gyönyörű dalokkal kápráztattak el ben-
nünket. Köszönjük a segítségét Szombati József-
nek. A hangversenyt a Kömlő Népe Alapítvány fi-
nanszírozta. 
A templomból a Művelődési házba vezetett az 

utunk, ahol a falu apraja-nagyja volt a főszereplő és 
szórakoztatta a közönséget. Fölléptek: Száva Mirel-
la és Szamkó Ronald 
Az iskola irodalmi színpada a Kék madár karácso-
nyi jelenetet adta elő, amelyet Antal-Olajos Renáta 
tanárnő tanított be. 
Közreműködött a Nefelejcs Népdalkör, Sipos La-
josné, Besenyei Zsófi, három frissen felfedezett 
tehetség: Mohácsi Anett, Báder Antal, Báder Ro-
land, valamint az iskola énekkara 
Ünnepi beszédet mondott Turó Tamás polgármester 
úr, melynek végén megajándékozta a Nefelejcs 
Nyugdíjasklubot néhány hasznos háztartási eszköz-
zel, amit a klubban nagyon jól fel tudnak használni. 
Ők minden falusi rendezvényen szerepelnek, mű-
sort adnak, részt vesznek a környező települések 
rendezvényein is, amelyeken öregbítik Kömlő jóhí-
rét. 
  Szeretetvendégség zárta a délutánt: diós, mákos 
beigli, pogácsa, házi sütemény, gyümölcs, forró tea, 
forraltbor. A süteményeket kaptunk Besenyei Já-
nosnétól, Kádár Margittól, Körömi Bélánétól és 
Sipos Gábornétól. Köszönöm a segítségét a Napkö-
zi Konyha dolgozóinak: Pengő Rolandnak, Túró 
Róbertnének és a többieknek, akik segítettek a sü-
tésben. 
  
Köszönöm Juhász Mihálynak, hogy mindent be-
szerzett, amire megbízást kapott, Forgács József-
nek, hogy megörökítette rendezvényeinket, Hoffer 
Józsefnek, aki a hang és fénytechnikát biztosította, 
fuvarozott, próbált a fellépőkkel. 
Somogyi Pálnak köszönöm a zeneszolgáltatást, fo-
tózást. 
A terem díszítéséért Szűcs Györgyinek, Hoffer Jó-
zsefnek és Lakatos Gergőnek jár a köszönet. 
Ez az egész rendezvénysorozat nem jöhetett volna 
létre Turó Tamás polgármester úr nélkül. 
Remélem, minden résztvevő jól érezte magát, rá-
hangolódott az ünnepekre! 
 

Kívánok minden kömlői lakosnak békés, boldog 
karácsonyt és boldog új esztendőt! 

 
 
 
 
 
 

Sipos Gáborné 
alpolgármester 
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Ember a hóviharban   

 

N agy pelyhekben esett a hó, olyan nagyokban, amelyet én még nem láttam. Kömlő határát már betakarta a 
jótékony hófehér takaró. Az ablakban kucorogtam, és néztem, illetve néztem volna, ha egyáltalán látni le-

hetett volna ezen kívül valamit. Édesanyám hozzákezdett a kalácssütéshez. Ez elterelte a figyelmemet. Néztem, 
ahogyan dagasztja a tésztát, csodáltam, hogy a lisztből és némi hozzávalóból micsoda finomság lesz. Szinte már 
éreztem az illatát és az izét. Néztem Édesanyámat, és rájöttem, ha egy szóval kellene jellemeznem, csak azt 
mondhatnám rá: tiszta. Tiszta volt, ami a keze közül kikerült, minden, a petróleumlámpa üvege, az étel, amit 
készített, a ruhanemű, amit kimosott és minden. Tiszta volt a bőre és gyönyörű, kicsit kipirult, ahogyan a tésztát 
dagasztotta. Mindene tiszta volt, a lelke és a szó is, amit kimond. Még engem is tisztává tud varázsolni, hiába 
ugrok bele a legnagyobb pocsolya kellős közepébe. És mértéktartó is az én anyukám, nagyon jól tudja, mennyi 
elég nekem, nem engedi a falánkságom kiteljesedni, pedig ezt a kalácsot, amit most süt, biztosan mind meg tud-
nám enni. Ő kiteszi mindenkinek a részét, így mondja, részét, és mosolyog. Mindenki megkapja hát a részét és 
én nem tudom, hogyan van az, de az pont elég. Az öcsém a bölcsőben feküdt, a bátyám néha ringatta. Jó, hogy 
én már ilyen nagy vagyok, gondoltam, az öcsém még csak nézelődni tud, a szemével fedezi fel a világot, amit én 
már olyan jól ismerek. Csak néhány lépest tud megtenni, szerintem. Engem már nem kell vezetni, kísérgetni, és 
ez nagy büszkeséggel töltött el. Az Édesanyám kora reggeltől dolgozik, mindig úgy ébredek, és úgy alszom el. 

– Ma lehet, hazajön apátok – mondja, és a szeme mosolyog. – Holnap már karácsony lesz, jön a Jézuska. 

Nem mindig ér ide, a falu legutolsó házába, mert a Mikulásnak és a Jézuskának töméntelen sok dolga van, 
de az apám ide fog érni, az biztos. 

– Mikorra ér haza? – kérdezem, és valami öröm magocska moccan meg bennem, ami az idő múlásával egy-
re növekszik, és néhány óra múlva már alig fér a mellkasomban.  

– Nem tudom, kicsim, mert nagyon esik a hó, és neki Tarnaszentmiklósról kell gyalog hazajönni, mert vonat 
csak addig jön. Nem jött jókor ez a nagy hóesés, szegény apád most fáradtan, kimerülve taposhatja a havat. 

Az óra hazug mutatója olyannyira lelassult, hogy szinte már meg is állt. Úgy érzem, már ezer éve várok és 
várok. Nem tudom, mi az az ezer év, röpke kis életemben, de ezt a testvérem mondta, és biztos így van. Megebé-
delünk, és várunk. Édesanyám lefekteti az öcsémet, dúdolgat neki és ez az édes dúdolás engem is majdnem elal-
tat, de az öröm magocska, a várakozás nem enged aludni, pedig Édesanyám szelíd mosollyal biztat. A szemében 
ezer szeretet csillagocska ragyog, ami a számomra olyan megnyugtató és biztonságos, és főleg állandó. Ezeknek 
a csillagocskáknak biztos tudata enged engem a felfedező útjaimra, mert pontosan tudom, meddig mehetek el, 
hogy még ragyogjanak rám. Azért a pocsolyába és a legnagyobb hóba beleugorhatok, akkor még ragyognak. A 
határba azért nem mehetek el, még akkor sem, ha nagyon szeretnék, mert a csillagocskák ragyognak ugyan, de 
egészen másképpen. Ez az én világom, a szeretet meg a féltés, amit még nem igazán értek, mi rossz is van ab-
ban, ha például nyáron pillangót kergetek és véletlen egészen messze találom magam a házunktól. Na, mindegy 
is, Édesapám ma hazajön! Anyukám kimegy és ellátja az állatokat, a bátyámmal tűzrevalót hoz be, megfeji a 
tehenünket. Az idő sajnos megváltozott, a hó sokkal kisebb pelyhekben esik, szinte olyan apró, mint a liszt. A 
szél elkezdi tépázni a kapunk mellett álló orgonafát, majdnem lecsavarja az ágát. Ahogyan az idő egyre mosto-
hább lesz, Édesanyám arca is egyre aggodalmasabb. 

– Remélem és bízom benne, hogy apátok nem indult el ebben az ítéletidőben! 

– Remélem – mondja a bátyám, és barna szemeiben aggódás tükröződik. 
– Remélem – mondja a másik testvérem is komolyan. Elcsodálkozom azon, hogy a testvérem hajában a fe-

hér masni még mindig úgy áll, mintha Édesanyám most kötötte volna bele. Biztos nagyon várja apukánkat, gon-
dolom magamban, és saját masnimra gondolok, ami már rég oda van, rég kicsúszott, nem tudom, hol van, csak 
azt tudom, ez az öröm magocska nem hagy nyugodtan. 

– Remélem, elindult! – mondom ki kicsit haragosan. – Apukám a legerősebb, neki ez a kis hóesés meg sem 
kottyan, ő ezt vígan legyőzi! 

Hát úgy létszik, egyedül maradtam a hitemmel. Részemről itt már több szónak nem volt helye.  

Lassan szürkülni kezdett, és a hideg egyre csak nőtt, amint az este közeledett. Ahogy kinéztem az ablakon, a 
nagybátyámék házát már alig lehetett látni, lassan teljesen befedte a hó. A házak úgy guggoltak egymás mellett, 
mint a megfáradt öregemberek fehérben.  Édesanyám tett a tűzre, és feltette a kályhára a vacsorát, valamint 
Édesapám részét az ebédből. 

– Édesanyám, én kimegyek és elkotrom a havat! – szólt a bátyám, és azon nyomban öltözni kezdett. 

– Nagyon hideg van, Ernőkém! – mondta szelíden Édesanyám. Feltűnt nekem, hogy most az anyukám szi-
gorú kis kontyából kiszabadult egy tincs, de nem törődik vele. Ott repked búza szőkén a halántékánál. Ilyen 
nemigen szokott megesni, mert mindennek és mindenkinek a helyén kell lenni. Kivételt talán csak az én kunko-
rodó hajszálaim jelentenek, mert azzal nem lehet mit kezdeni, azok szabadon röpködhetnek. 
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– Várj! Kiteszem a lámpát az ablakba, hogy apátok meglássa, és megyek én is! 

Kinézett az ablakon, és nagyon messze a hófehér hóban egy fekete alak látszott, de nagyon kicsi volt, nem 
lehetett felismerni. 

– Szerintem az apátok! 

– Szerintem az nem lehet! – mondtam. – Kisebb, mint egy kis kutya! Az nem lehet az apukám! 

Már senki nem hederített rám. A bátyám a havat lapátolta, úgy haladt, mint a villám.  

Édesanyám a berliner kendőjét terítette magára és kötötte meg az oly jól ismert módon. A nővérem az öcsé-
met etette cumisüvegből, mert ő közben felébredt. 

A bátyám rohant vissza, kipirult arccal. 

– Édesanyám, az a közeledő alak ember, de baj lehet, mert meg-megáll. Nagyon lassan jön ebben a hidegben. 
Biztos Édesapám az! Édesanyám, engedjük el a kutyánkat, a Kávét, az gyorsabban odaér. Rám Kávé nem hallgat, 
csak Édesanyámra! Már küldtem volna. 

Az ablakon át láttam, ahogy Édesanyám mutatja a kutyánknak a távoli pontot. 

– Eredj! Siess! Ott van! Hozd haza! Vezesd haza! 

A kutyánk, Kávé, okos barna szemű, szép rövid szőrű karcsú kutya volt. Azt mondták rá, hogy korcs, de szá-
momra sohasem volt korcs, ő volt a legszebb kutya. 

A kutya fülei a fejéhez tapadtak és teljes testhosszal futott. A bátyám és az Édesanyám, ahogy csak bírtak, 
siettek a süvítő szélben a mozgó alak felé.  

Én addigra nagyon elfáradtam, és el is szundítottam. Az öröm magocska kicsit visszahúzódott a mellkasom-
ban, de még nem adott helyet a csalódásnak. Kicsikét szundíthattam, mert arra ébredtem, hogy valaki, vagy vala-
kik verik a lábukról a havat. Aztán nemsokára kinyílt a szobánk ajtaja, és a kiszűrődő lámpafényben ott állt Édes-
apám! 

– Édesapám! – a kis öröm magocska kiröppent a mellkasomból és engem is magával ragadott, mi az, hogy 
ragadott, lökött az ajtó irányába, egyenesen apukám kitárt karjaiba.  

Az arcára emlékszem, a nézésére. Fiatal volt, boldog, és az, hogy átfagyott az úton és hulla fáradt volt, annak 
nyoma sem volt az arcán. Egy zsák volt a vállán, azt cipelte.  

– Andris, itt egy bögre meleg tej, lassan igyad! Lassan terjedjen szét a meleg a gyomrodban, hiszen át vagy 
fagyva! Ülj ide a kemence padkájára, majd szép lassan gyere a kályha mellé, most tettem rá fát.  

Lassan kezdte levetni az apám bakancsát és masszírozni a fagyott lábát, ő magának nem tudta, mert az ölé-
ben ültem és öleltem, olyan szorosan, ahogyan csak lehetett. 

– Amikor megláttam a kutyát, az olyan erőt adott nekem! Vitkóczi Margit, olyan jó, hogy te vagy a felesé-
gem! 

Ezt a nevet, hogy Vitkóczi Margit, az apám mindig ugyanolyan hangsúllyal mondta. A hangsúlya ezt a nevet 
felöltöztette a szeretet szivárvány színeibe, mindig így mondta ki, még kilencven éves korában is. 

– Már attól féltem, feladod, Andris! Ilyen időben még a kutyát is kár kitenni! 

– Mi soha nem adjuk fel! 

Mi az, hogy jó, hogy ő lett a felesége, hát másképpen nem is lehet! Ez volt az utolsó gondolatom, amikor 
hirtelen elaludtam! 

Másnap reggel korán ébredtem, mint mindig. Az ablakunkra jégvirágot rajzoltak az angyalok, meggyőződé-
sem volt, hogy angyalok jártak itt. Közel mentem az ablakhoz, ki sem láttam a sok csodaszép jégvirágtól. Egé-
szen közel hajoltam, a jégvirágok egy körben eltűntek, majd eltávolodtam és a jégvirágok visszajöttek azon a kis 
darabon is. Pontosan tudtam, egészen közel vannak az angyalok. 

– Édesanyám, itt vannak az angyalok, egészen közel! 

– Igen, itt vannak. Apád találkozott tegnap a Jézuska angyalaival. 

– Igazán? 

– Igazán. Nézd, abból a szép piros almából egy egész zsákkal küldött karácsonyra. 

Észre sem vettem, hogy a másik ablakban négy gyönyörű piros alma pöffeszkedett. Ez volt hát a zsákban, 
amit Édesapám cipelt. 

Folytatás a következő oldalon 
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– Akkor mi jók voltunk, és sokáig lesz nálunk karácsony, ha most egy zsák almát küldött a Jézuska, és még most 
is egészen közel vannak az angyalai. 

Ekkor lépett be az ajtón apám. Az állatokat látta el, mert nekik is mindig enni kell, meg szép fényesnek kell 
lennie a tehénkénk szőrének. 

– Igen, egészen közel – mondta az apám, és először Édesanyám szemébe nézett, csak aztán rám.  

– Azért is tudok elmenni nyugodtan, ha messze kell megkeresni a mindennapi kenyerünket, mert egy angyal min-
dig veletek van. 

Leül egy székre, kezébe veszi a kukoricamorzsolót, amit maga készített. Egy vastag erős bőrszíjon van egy 
erős fadarab, ami pont a tenyerébe fér, a kifelé néző oldala szögekkel van kiverve, az akad be a kukoricaszemek-
be. Én szedem össze a szemeket, ami nem a kosárba hullik, mert minden szemet meg kell becsülni, amit a föld 
táplált, eső áztatott, a nap melege dédelgetett, és amit az emberek gondoztak. 

– Édesapám, meséljen a mi angyalunkról, hiszen találkozott vele! 

– Találkoztam. 

– Milyen? 

– Szőke haja van a mi angyalunknak, egészen búza szőke, és a szeme úgy ragyog, mintha oda bújt volna az éjsza-
ka összes csillaga. 

Édesanyám felé néztem. A tejet szűrte el a sajtárból. Egy pillanatra megállt a munkájával, ránk nézett, mo-
solygott, és megcsóválta a fejét. A felkelő nap valahogyan mégis be tudott szűrődni az ablakunkon, és megcsillant 
Édesanyám búza szőke haján. 

Felébredtek a testvéreim. Mentek az ablakhoz az almájukért, ami olyan, mintha kifényesítette volna az Édes-
anyánk. Mert mindig kifényesíti, mielőtt átadja nekünk. Az angyalka is kifényesíti? Az öcsém is felébred, de csak 
nyújtózik, mint egy kiscica. 

Nemsokára az asztalhoz ülünk, ott van már a tejeskávé és a kalács. 

– Isten áldott, boldog Karácsonyt mindenkinek! – mondja az anyám. 

– Mindenkinek? – kérdezem kíváncsian. 

– Mindenkinek a földön – mondja az apám, mielőtt a reggelihez kezdene. 

Ezeket az emlékeket tegnap a testvéremmel idéztük fel. Hallgattam, ahogyan meséli a történetet. Csendben 
hallgattam, és minden emlék, érzés életre kelt bennem. Aztán mindketten hallgattunk, és a lenyugvó nap sugara 
megcsillant az ősz hajunkon. 

 

 

 

Veres Tamásné Kiss Katalin 
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Kara csonyi finomsa g 

Zserbó omlós tésztából 

Hozzávalók: 

50 dkg liszt 

30 dkg  vaj 

10 dkg porcukor 

1 tojás 

1 csomag sütőpor 

kb. 1 dl tejföl 

60 dkg sárgabaracklekvár 

30 dkg darált dió 

20 dkg porcukor 

20 dkg étcsokoládé 

1 diónyi vaj 

A lisztet összekeverjük a sütőporral, elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzáadjuk a porcukrot és a tojást, és összedol-

gozzuk a tésztát. Annyi tejfölt adunk hozzá, amitől lágy, de ruganyos lesz. Négy részre osztjuk, és 20 percig pi-

hentetjük. 

Az első adag tésztából lisztezett deszkán kb. 25x35 centis téglalapot nyújtunk, amit egy sütőpapírral bélelt tepsibe 

simítunk. Megkenjük a lekvár egyharmadával és megszórjuk a porcukorral elkevert dió harmad részével. Újabb 

réteg vékony tészta következik, majd a lekvár és a cukros dió második harmada, amire ismét egy réteg tészta-

lekvár-dió réteg kerül. A tetejére borítjuk az utolsó réteg tésztát, amit alaposan megszurkálunk villával. 180 fokra 

előmelegített sütőben 40 perc alatt készre sütjük. 

A sütőből kivéve hagyjuk egy kicsit a tepsiben pihenni, majd egy határozott mozdulattal megfordítjuk és eltávo-

lítjuk róla a sütőpapírt. Hagyjuk teljesen kihűlni. 

A csokimázhoz a csokoládét vízgőz felett felolvasztjuk és adunk hozzá egy diónyi vajat is, hogy szép fénye le-

gyen. A csokimázt a kihűlt zserbóra csorgatjuk és egy spatulával szépen egyenletesen elsimítjuk. Hagyjuk teljesen 

kihűlni és csak akkor szeleteljük, ha a csokoládé teljesen megszilárdult. Ez a zserbó másnap a legfinomabb. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

Forrás: streetkitchen.hu 
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2016.  november-december hónapban született kömlői lakosok: 

Németh Mira Éva, an: Humenszki Éva 

Kállai Csaba Rikárdó an: Kállai Amanda 

 

2016. november-december hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

 Danyi Alfrédné 78 éves 

FIGYELEM! 

 

Közeledik az év vége, a szilveszteri bulik ideje. Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy Magyarországon  a petár-

da birtoklását is tiltja a jogszabály. Akinél engedély nélkül van petárda, az szabálysértést követ el, és ezért a büntetés 

akár 150 ezer forint is lehet. 

Vannak bizonyos pirotechnikai eszközök, melyeket a szabályokat betartva használhat a civil lakosság, de a csak 

durrogtatásra, ijesztgetésre alkalmas petárda nem ilyen. 

A szórakoztató pirotechnikai termékeket négy kategóriába sorolják, többek között attól függően, hogy milyen veszélyes a 

felhasználásuk. 

A jogszabály szerint az egyes és kettes kategóriába sorolt termékeket egész évben meg lehet vásárolni és a megfelelő 

szabályok szerint fel lehet használni. A hármas kategóriába tartozó tűzijátékok korlátozás alatt állnak: ezeket december 

28. és 31. között lehet megvásárolni, használni viszont csak december 31-e este 6 óra és január 1-je reggel 6 óra között 

lehet. Január 5-éig szabad megtartani őket, az el nem használt termékeket a forgalmazó köteles térítésmentesen vissza-

venni, viszont a vételárat nem köteles visszafizetni. A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, 

nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási 

engedély birtokában. 

A tűzijátékokat, pirotechnikai eszközöket mindenki csak saját felelőségére használja! 

Forrás: wiki.startlap.hu 
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