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Kedves Kömlői Lakosok! 

I mmá r hármádik é vé mondhátjuk 

ázt, hogy á Ko mlo  Né pé u jsá g még-

jéléné sé n kérésztu l í gé rétu nkhéz hí -

vén mindén fontos informá cio t, tá jé -

koztátá st éljuttátunk lákosáink félé . 

Azt gondolom, osztozik á lákossá g 

ázon á vé lémé nyén, hogy fontosább 

dolog áz informá cio á rámlá s, tá jé kozo -

dá s, á hitéléssé g, á szává hihéto sé g, 

bécsu lét mindénki félé . Engédjé k még, 

hogy áz élmu lt ké t ho náp igén po rgo s, 

kémé ny munkánápjáiro l, hétéiro l, lé-

héto sé gékro l, féjlészté sékro l, pá lyá zá-

tokro l tá jé koztássám Ö no két.  

Ö nkormá nyzátunk é s ké pvisélo  téru lé-

tu nk, égy igén kémé ny munká t ko véto -

én, égy á tgondolt, mégálápozott, biz-

tonsá gos álápokon nyugvo  ko ltsé gvé-

té st fogádott él á 2017-és é vré. Erro l 

szérétné m, égy pá r szo bán tá jé koztá-

tom Ö no két. A ko ltsé gvété si fo  szá -

mok, illétvé áz á llám á ltál biztosí tott  

ko télézo  féládátálápu  finánszí rozá sok 

biztosí tották mindén inté zmé nyu nk 

ré szé ré. Nágy o ro mo mré szolgá l, hogy 

2017. é vi ko ltsé gvété sbén béé pí té sré 

é s élfogádá srá kéru lt á má r korá bbán 

is tá mogátá ské nt ádott fu té si tá mogá-

tá s, kárá csonyi tá mogátá s, tová bbá  áz 

á ltálá nos iskolá s gyérékék ré szé ré éz 

é vbén áz í gé réthéz hí vén 1.000.000 Ft 

Gá rdonyi-dí j kérét kéru lt méghátá ro-

zá srá. 

A ko zé piskolá s tánulo k ré szé ré, szin-

té n tártálmázzá á ko ltsé gvété s áz isko-

lá ztátá si tá mogátá st, gyérmékéink 

ré szé ré á tá boroztátá st, á fo iskolái, 

vágy égyétémi tánulo ink ré szé ré á 

BURSA HUNGARICA-t. Az o nkormá ny-

zát ké pvisélo  téstu lété élfogádtá á 

2017. é vi réndézvé ny náptá rbán még-

fogálmázott á llámi u nnépék, fálunáp, 

Bu csu  é s égyé b o nkormá nyzáti rén-

dézvé nyék tá mogátá sá t é s mé lto  még-

u nnéplé sé t. 

Kiéméltén tá jé koztátom kédvés nyug-

dí jásáinkát, hogy 2017. jánuá r 1-to l á 

62. é lété vé t béto lto  nyugdí jások ré szé -

ré áz o nkormá nyzát á kommuná lis dí j 

mégfizété sé t á tvá lláljá, ézzél is ségí tvé 

nyugdí jásáink pé nzbéli kiádá sáikát.  

A 2017-és é vi ko ltsé gvété sbén béruhá -

zá ské nt szérépél mé g áz á ltálá nos is-

kolá kámérá réndszéré nék kié pí té sé, 

ámi á távászi szu nétbén fog még to r-

té nni.  

Az o nkormá nyzát korá bbán mindig 

bájbán volt á réndézvé nyék hángosí tá -

sá vál, ézé rt á ké pvisélo  téstu lét u gy 

do nto tt, hogy áz idéi é v ko ltsé gvété s 

térhé ré élku lo ní t 3.000.000.-Ft-ot á 

téchnikái észko z mégvá sá rlá sá rá.   

Ö ro mmél tá jé koztátom á lákosáinkát, 

hogy 2017. fébruá r 22-é n á Kormá ny 

Hivátáli tá jé koztátá s álápjá n o nkor-

má nyzátunk sikérésén pá lyá zott á 

ko zmunká prográmrá, mélynék mind 

áz 5 prográm élémé bén sikéru lt á tá -

mogátá st élnyérni. Ezzél á tá mogátá s-

sál to bb olyán kivitélézé st, béruhá zá st, 

foglálkoztátá st tudunk á télépu lé sén 

biztosí táni, mély á télépu lé s ké pé t, 

árculátá t, szébbé , é lhéto bbé , é s bizton-

sá gosábbá  tészi. Mégu julnák ászfált 

já rdá ink, tová bb é pu lnék á bétonbo l 

ké szu lt já rdá ink, viácolor burkolátbo l 

is ké szu lnék já rdá k, párkok. Egyés 

utcá szákászokon, ingátlánok élo tt, 

kié pí té sré kéru lnék á térészé. Mégto r-

té nik áz á rkok kitákárí tá sá, ré zsu zé sé, 

szintézé sé, ku lso s szákémbérék, mé r-

no k bévoná sá vál, válámint munkágé -

pék ségí tsé gé vél u j bélví z élvézété s 

kéru l mégé pí té sré. Ezt ko véto én kiálá-

kí tjuk áz u j hidákát, béjá ro kát. mély-

nék ko vétkézté bén á bélví z élvézété sé 

biztonsá gosábbá  vá ljon. 

Mu vélo dé si Há zunk szinté n nágy á t-

álákí tá son fog kérésztu l ménni. Ku lso  

nyí lá szá ro  cséré méllét á nágy térém 

ré gi pádlo zátá nák cséré jé is mégto rté -

nik, májd fésté s, válámint u j lá mpátés-

ték élhélyézé sé.  

A Mu vélo dé si Há z ku lso  udvár réhábi-

litá cio já á nápokbán má r él is kézdo -

do tt. A korá bbi Szo ké Örbá nné  

„Mádá mká né ni” télék égybé csátolá sá -

vál égy téljésén u j párk kéru l kiálákí -

tá srá. Az odá ném illo  no vé nyék, é s fá k 

irtá sá élkézdo do tt. Idé is u j viácolor 

Folytatás a következő oldalon 
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já rdá k kéru lnék kié pí té sé, u j no vé -

nyék bétélépí té sré é s u j kándélá bé-

rék kihélyézé sré, válámint idé kéru l 

áz 56-os émlé kmu  is.  

  

Mind éméllétt má r távály novémbér-

bén élké szu lt á ku lté ri szí npád, illétvé 

á há tso  kért ré szén téljés u j kérí té s 

kié pí té sé is béféjézo do tt. Vá rháto án 

má rcius vé gé ré, á prilis ko zépé ré él 

fog ké szu lni áz u j párk ré sz, ámi láko-

sáink ké nyélmé t fogjá szolgá lni.  Itt 

lész léhéto sé g mégfélélo  ido já rá s és-

té n á llámi u nnépékét, illétvé o nkor-

má nyzáti réndézvé nyék mégtártá sá -

rá. Mint ázt má r égy korá bbi cikkbén 

is jéléztém, 2018 é vvé gé ré á télépu lé -

sén kié pí té sré kéru l á nágy sébéssé gu  

intérnét há lo zát, mély léhéto sé gét ád 

á télépu lé s ku lo nbo zo  pontjáin -pl.: á 

párk ré szén- ingyénésén igé nybé vé-

héto  intérnét hászná látrá. 

 2017 é vbén vá llálkozo ink á ké pvisé-

lo  téstu létu nk do nté sé nék é rtélmé -

bén, má r á kédvézo  ipáru zé si ádo t 

tudjá k mégfizétni, mély 0,5%, ézzél is 

csá bí táni szérétné nk á ko rnyézo  vá -

rosokbo l, fálvákbo l télépu lé su nkré á 

vá llálkozo kát.  

Az o nkormá nyzátná l jélénlég to bb 

futo  pá lyá zát ván folyámátbán. Ö vodá 

bo ví té sé, félu jí tá sá, Biztos Kézdét 

Gyérékhá z mu ko dtété sé, sportpárk 

lé tésí té sé.  

Mézo gázdásá gi fo lduták réndbété té-

lé ré gé pbészérzé s ván térvbén, mé-

lyét Kisko ré o nkormá nyzátá vál ko zo s 

konzorciumot nyu jtottunk bé. Pá lyá -

záti élo ké szí té si szákászbán ván á 

méglé vo  konyhá nk bo ví té sé, félu jí tá -

sá, illétvé u j észko zo k bészérzé sé. A 

télépu lé s bizonyos ré széink réhábili-

tá cio já rá kií rt pá lyá zátbán is ré szt 

kí vá nunk vénni, mély pá lyá zát élnyé-

ré sé ésété n léhéto sé gét ád á télépu lé s 

bizonyos ré széin á téru lét réndbété -

télé ré, korszéru sí té sé ré. 

 A START ko zmunkaprogramban si-

kérésén pá lyá zátunk. Ebbo l ádo do án 

március 1-től 145 fő munkavállaló 

kezdi meg a munkatevékenységét 

napi 8 órában. A kövétkéző nápok-

bán térvézzu k á hágyomá nyos ko z-

foglálkoztátá st, mélynék kérétéink 

bélu l á mé g méglé vo  munkáné lku lié-

két is szérétné nk bévonni. A szá ndé -

kunk áz, hogy á télépu lé sén munká-

né lku li, éllá tátlán szémé ly né légyén, 

szérétné nk mindénkit á munká vilá g-

bá bévonni é s biztonsá gos jo védé-

lémmél, biztos jo vo  ké pét szérétné nk 

á csálá dok szá má rá biztosí táni.  

A START ko zunkáprográm kérétink 

bélu l áz álá bbi gé pék bészérzé séiré 

kápott éngédé lyt áz o nkormá nyzát: 

po tkocsi vá sá rlá sá á méglé vo  MTZ 

tráktorunkhoz, mély biztosí tjá á télé-

pu lé sén á folyámátos kommuná lis 

hulládé k szá llí tá sá t, illétvé fu kászá lá s 

álkálmá vál á lékászá lt fu  élszá llí tá sá t.  

Tová bbá  tá rcsává sá rlá srá ván léhéto -

sé g, kisébb szérszá mokrá. Mézo gáz-

dásá gi prográm kérétéin bélu l á még-

lé vo  né gy fo liásá torhoz 300 m fu thé-

to  sá tor kéru l kié pí té sré. To bb héktá -

ron fogunk zo ldsé gét térmélni, á tér-

vu nk áz, hogy á Nápko zi Konyhá éllá -

tá sá, mégfélélo  légyén, bo sé gés tér-

mé s ésété n pédig á lákossá got is szé-

rétné nk éllá tni á sájá t térmé ssél.  

 

A hélyi mézo gázdásá gi vá llálkozok 

ré szé ré áz ászfált utákro l á léá gázá s á 

fo ldutákrá, kb. 150m-én mégfélélo  

szé léssé gbén álápozá ssál, sá rrá zo  

uták kéru lnék mégé pí té sré.  

Kedves Szülők! 

Tá jé koztátom Ö no két, hogy áz ingyé-

nés gyérméké tkéztété s áz iskolái szu -

nétékbén, nyá ri szu nétbén, mindén 

gyérmék szá má rá biztosí tvá lész.  

Kedves Lakosok, Nyugdíjasok, 

Egyedülállók, Nagycsaládosok! 

Mint má r áz élmu lt é vékbén tápász-

táltá k, á szá ndé kom áz, hogy á télépu -

lé s miné l szébb légyén, hogy áz á tutá-

zo k, áz idé lá togátok, é s áz itt é lo k 

szá má rá biztosí tsuk á szé p ko rnyézé-

tét. Mindézé rt á ko zmunká sáinkkál á 

jo vo bén is él fogom vé géztétni á fu vá -

gá sokát Ko mlo  ko zsé g ko zigázgátá si 

téru létéin bélu l.  Ké rém Ö no két, hogy 

há bá rmi fé lé ségí tsé gré, vágy tá jé -

koztátá srá ván szu ksé gu k, ázt ké rém, 

jélézzé k, áká r á szociá lis gondozo kon 

kérésztu l, áká r szémé lyésén, vágy 

téléfonon, áz o nkormá nyzát titká rsá -

gá n. 

Ké rém á ko zmunká sokát, hogy ko zo s 

o sszé fogá ssál á sájá t kértjéikét tisz-

tí tsá k még mindén gyomto l, ko vékto l, 

hulládé kto l. A ko zmunkáprográm 

kérétéin bélu l félszá ntátom á kérté-

két áz o nkormá nyzát ségí tsé gé vél, 

hogy odá jusson á télépu lé s 1-2 é v 

álátt, hogy né csák tá mogátá st ké r-

ju nk, háném mi is tá mogátá st tudjunk 

ádni má soknák.  

Kívánok mindenkinek nagyon sok 

erőt, egészséget, kitartást. Ígérem 

Önöknek hogy továbbiakban az áll 

szándékomban, hogy településen 

minél nagyobb rend, biztonság, 

megélhetés, biztonságos jövő kép 

legyen a minden család részére. 

 

Turó Tamás 

polgármester 
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Suli hírek 

A z élmu lt ido szák légfontosább féládátá áz élso  
fé lé v zá rá sá, á fé lé vés munká é rté kélé sé.  

Ö sszéssé gé bén élmondháto , hogy á munkátérvén 
bétérvézétt féládátokát hátá rido ré téljésí tétté á né-
vélo téstu lét.  

Also  tágozátbán áz oktáto  é s névélo  munká ro l kéd-
vézo bbék á mutáto k: 9 tánulo  kitu no , 18 tánulo  jélés 
fé lé vi bizonyí tvá nyt vihététt házá. Mindo sszé 1 tá-
nulo  szérzétt élé gtélén érédmé nyt.  

A kitűnő tanulmányi eredményt ért el félévkor: 
Csúz Bálint, Botos Orsolya, Nagy László, 1. osztá-
lyos tanulók 

 Balogh Dzsesszika, Burai Angelika, Mohácsi Nelli, 
Turó Mirella 2. b osztályos tanulók,  

Száva Mirella 4.a osztályos és Ramos Melissza  4.b 
osztályos tanuló.  

Felső tagozatban a az órai magatartás, a 
fegyelmezetlenség, a kötelezettség-szegés egyre gya-

koribb.  Összesen 289 írásbeli figyelmeztetést kellett 
beírni, minden felsős tanulóra átlagosan 2,53 
figyelmeztetés jut. Az utóbbi hetekben két súlyos eset 
miatt fegyelmi eljárást indított az iskolavezetés.  

A tánulmá nyi érédmé nyék énnék ko vétkézté bén 
romlo  téndénciá t mutátnák: felso ben mindo ssze 1 
kitűnő tanuló van, Nagy Nikoletta, 5. a osztályos 
tanuló. 
Ezzél szémbén 5-8. évfolyamon a 116 –ból 27 
tanuló szerzett elégtelen eredményt, ez a felsős 
tanulók 23 %-át teszi ki, ami nagyon magas 
szám.  
Ké rju k á szu lo két, hogy fokozottábbán élléno rizzé k 
gyérmékéik félszérélé sé t, otthoni félké szu lé sé t, ná-
pontá né zzé k áz élléno rzo  ko nyvét, é s á jáví tá s 
é rdéké bén é rdéklo djénék á száktáná rokná l, oszt-
á lyfo no ko kné l á fogádo  o rá kon.  
 

 
Bata Róbertné 

tagintézmény vezető 

Tovább tanulunk… 

K iskorá bán mindénki gondolkodik ázon, hogy 

mi lész, há „nágy lész”. A mi é létu nkbén is él-

jo tt éz á pillánát, ámikor még kéllétt hoznunk égy 

fontos do nté st. 

A nyolcádikos tánulo kon nágy á fészu ltsé g á tová bb-

tánulá s miátt, mivél mindén diá k szá má rá fontos 

dolog, hogy hol fogjá folytátni á tánulmá nyáit á jo -

vo bén.  Szá munkrá is néhé z dolog volt á do nté s 

méghozátálá. Ido vél ázonbán éz á fé lélém hálvá -

nyult, mért sikéru lt vé lémé nyu nk szérint á légjobb 

iskolá t kivá lásztáni. Az Egri Szilá gyi Erzsé bét Gim-

ná ziumrá ésétt á vá lásztá sunk, áhová  sikérésén fél 

is vétték. Térmé szétésén éz égyédu l ném sikéru lhé-

tétt volná. Mélléttu nk volt á csálá dunk, á bárá táink 

é s pérszé táná ráink, ákik mindénbén tá mogátták 

bénnu nkét. Ezu ton szérétné nk mégko szo nni osz-

tá lyfo no ku nknék, Vitko czi Gá borné nák illétvé Antál-

Ölájos Réná tá táná rno nék á nágyon sok ségí tsé gét, á 

réngétég ido t, ámit rá nk á ldozták.  

Nágyon sokát ké szu ltu nk á félvé téliré. A mindénná-

pi munká, tánulá s méghoztá á gyu mo lcsé t, bu szké n 

mondhátjuk, hogy: SIKERU LT.  

A gimná ziumbo l nágyon sok é rtésí té st káptunk, 

mindén ápro sá gro l tá jé koztátták, hogy mégko nnyí t-

sé k szá munkrá á félvé téli éljá rá st. A ko zponti í rá s-

béli élo tt égy náppál hámárább él kéllétt ménni áz 

inté zmé ny kollé giumá bá, áhol áz é jszáká t is to lto t-

tu k. Ezén á nápon mégismérkédtu nk ko zélébbro l áz 

iskolá vál, á táná rokkál é s á lééndo  osztá lytá rsáink-

kál is. Mindénki nágyon kédvés volt é s ségí to ké sz. 

Az í rá sbéli vizsgá élo tt nágyon izgultunk, á 90 pérc 

éltélté vél ázonbán má r nyugodtábbán jo ttu nk ki á 

térémbo l.  

Egy hé t éltélté vél má r még is é rkézétt áz érédmé ny. 

Az inté zmé nybé jéléntkézo  há rom tánulo  sikérés 

félvé télt nyért.  

Nágyon nágy volt áz o ro m mindénki ré szé ro l. Bí -

zunk ábbán, hogy á sikérés félvé télit ko véto én éréd-

mé nyésén fogjuk tudni folytátni á tánulmá nyáinkát. 

 

 

Lakatos Klaudia, Csonka Viktória 

8.a osztályos tanulók 
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Ami eddig történt… 
 

I skolá nkbán é vék o tá mu ko dik diá ko nkormá nyzát. A 
szérvézétnék mindén, áz iskolá vál tánulo i jogvi-

szonybán á llo  diá k tágjá. Azé rt jo tt lé tré, hogy á diá k-
sá g é rdékéinék vé délmé bén féllé pjén é s szérvézzé áz 
iskolái diá ké létét. A 14 fo s vá lásztott téstu lét mindén 
é vbén mégu jul. Ném to rté nt éz má ské nt távály szépt-
émbérbén sém.  

A tánulo k nágyon lélkésén vététté k bélé mágukát á 
munká bá, é s ségí tsé gu kkél szá mtálán prográm válo -
sulhátott még ébbén á fé lé vbén. Az álákulo  u lé st ko vé-
to én má r széptémbérbén sor kéru lhététt égy irodálmi 
téádé lutá nrá, áhol á tánulo k kortá rs ko lto k álkotá sái-
vál ismérkédhétték 
még. A jo  hángulátu  
bészé lgété st ko vé-
to én ko zo sén gofrit 
ké szí téttu nk, mé-
lyét mindénki sájá t 
mágá í zlé sé szérint 
fogyászthátott él. A 
gyérékék szá má rá 
fontos volt, hogy áz 
iskolá é pu lété tét-
széto s légyén, í gy 
mé g ébbén á ho -
nápbán méghirdét-
tu k á Dékorá ljunk 
égyu tt élnévézé su  
prográmot, mély 
sorá n égy ku lo nlé-
gés téchniká vál o szi 
ké pékét ké szí thét-
ték. Jutálmul áz ál-
kotá soké rt égy-égy 
fo tt kukoricá t máj-
szolhátták él diá kjá-
ink. 

Ökto bér ho nápbán 
égy já té kos vété lkédo n véhétték ré szt áz osztá lyok ki-
vá lásztott ké pvisélo i, mélynék cé ljá élso sorbán á ko -
zo ssé gé pí té s volt. A dé lutá n nágyon vidá mán télt, áhol 
kisébbék é s nágyobbák égyu ttmu ko dvé, o nfélédtén 
oldottá k még á ku lo nbo zo  féládátokát.  

Immá r hármádik é vé, mindén é v novémbéré bén á Hál-
lowéén u nnépko ré é  á fo szérép iskolá nkbán. Ném volt 
éz má ské nt ébbén á táné vbén sém. Há rom nápon ké-
résztu l folyták á prográmok dé lutá nonké nt. A tánulo k-
nák léhéto sé gu k volt ré szt vénni égy intéráktí v tán-
o rá n, ké szí thétték ré miszto  finomsá gokát, kifárághát-
tá k sájá t to klá mpá sukát. A bá trábbák béko to tt szém-
mél vé gigméhétték égy vé rfágyászto  ákádá lypá lyá n is. 
A sportokát kédvélo k sém unátkozhátták, hiszén o sz-
szémé rhétté k tudá sukát á To k-kupá élnévézé su  rén-
dézvé nyén.  

A décémbéri ho náp ná lunk is áz u nnépvá rá sro l szo lt. A 
gyérékék ko zo sén ké szí tétték mé zéskálá cs figurá kát, 
ámit cukormá zzál kédvu k szérint dí szí thétték.  

Az u j é vét égy furfángos vété lkédo vél indí tottuk. A ké r-
dé sék mégvá lászolá sá utá n á prográmot ko zo s pálá-
csintásu té ssél zá rtuk. A dé lutá n sorá n to bb mint 100, 
ku lo nbo zo  í zésí té su  pálácsintá fogyott él, mélyét á diá -
kok lélkésén ké szí tétték. 

A diá ko nkormá nyzát tágjái nágyon szérétté k volná, há 
léhéto sé g lénné olyán ésémé nyék mégválo sí tá sá rá is, 
mélyékré ném áz iskolá é pu lété bén kéru lné sor. I gy 
jánuá r ho nápbán álkálom nyí lt árrá, hogy égy kicsit 
tá volább kéru ljénék á má r mégszokott tántérmékto l.  

A kivá lásztott tánulo k á fu zésábonyi mu jé gpá lyá n 
nyérhétték bépillántá st á jé gkorcsolyá zá s szé psé géibé. 

A ko zél ké t o rá s 
prográmot ko zo s piz-
zá zá ssál folytáttuk, 
áhonnán mindénki 
égy kicsit á tmélégéd-
vé, kipihénvé té rhé-
tétt házá.  

Egérbé ké t álkálom-
mál lá togáttunk él 
diá kjáinkkál. Elo szo r 
áz Egy kutyá né gy 
é lété cí mu  ámérikái 
csálá di filmét tékint-
héttu k még áz Agriá 
Párkbán lé vo  film-
szí nhá zbán. Ez á bá -
jos é s téljés mé rté k-
bén szo rákoztáto  
to rté nét tánulsá gá 
hásznosnák bizo-
nyult á gyérékék szá -
má rá.  

Ezt ko véto én, fébruá r 
élso  nápjá n á Gá rdo-
nyi Gé zá Szí nhá z Lé-

gyéték jo k, há tudtok cí mu  élo ádá sá t né zhéttu k még, 
mélyré mindénki izgátottán ké szu lt. A szí nhá zlá togátá -
son ré sztvévo  tánulo k ko zu l mé g sénki ném já rt ézén 
é pu lét fálái ko zo tt. I gy áz élo ádá s szé psé gé n tu l á szí n-
há z vilá gá is lényu go zté o két.  

Visszatekintve erre az öt hónapra bátran állíthat-
juk, hogy ezekre az eseményekre a tanulóknak nagy 
igényük van. Nemcsak a részvételben, hanem ezen 
alkalmak megszervezésében is aktívan közremű-
ködtek. Az egyes programok egyre több diákot von-
zanak, és nyújtanak számukra tartalmas és szóra-
koztató élményeket.  

 

Antal-Olajos Renáta 
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Új év,  új év új esztendő…… 

 

S ok szérététtél ko szo nto k mindénkit á 2017-és 

é vbén. 

 Mikor utoljá rá hí rt ádtunk mágunkro l é pp, hogy á 

Mikulá st bu csu ztáttuk é s á kis Jé zus éljo vétélé t vá r-

tuk. Most pédig má r á ho virá gok kándiká lnák ki á 

hidég fágyos fo ld-

bo l.  

Az élo zo  é v utolso  

o vodái nápjá n tár-

tottuk á méghitt 

kárá csonyi u nnép-

sé gu nkét. Azutá n 

bá bszí nhá zi élo -

ádá ssál kédvés-

kédtu nk á gyéré-

kéknék. A ko zo sén 

élto lto tt ébé ddél 

bu csu ztunk égy-

má sto l é s má r 

csák áz u j é vén 

nyitottá ki kápuit 

áz o vodá.  A Jánu-

á r ritká nágy hi-

déggél é s ré gén 

lá tott o riá si ho vál 

ko szo nto tt minkét, 

áminék mindén 

kisgyérmék ná-

gyon o ru lt (á félno tték kévé sbé ). Sájnos á hidég té li 

ido  nágyon sok kisgyérmék égé szsé gé t kikézdté. Dé 

ném csák á gyérmékék sí nylétté k még o vo né nik é s 

dájkáné nik is szé p szá mmál bétégéskédték. A drász-

tikusán lécso kként gyérméklé tszá m miátt ké t náp 

tákárí tá si szu nétét tártottunk, ámikor is áz o vodá 

mindén hélysé gé t é s észko zé t léférto tléní téttu k.  

 

Mostánrá réndézo do tt á hélyzét é s mind á gyérékék 

mind á félno tték méggyo gyulták. Tová bbrá is félhí -

vom á figyélmé t á kédvés szu lo knék, hogy á bétég-

sé g miátt hiá nyzo  gyérmékékét csák is orvosi igázo-

lá ssál égyu tt fogádjuk.  

A Bo bitá csoportos gyérmékék á ko nyvtá rbá lá to-

gátták él áhol is intéráktí v mésé dé lélo tto n vétték 

ré szt. A kéd-

vénc mésé ju két 

á Kiskákás gyé -

má nt fé l kráj-

cá rjá t né zté k 

még é s mésé l-

té k él ko zo sén. 

Ezutá n á mésé 

széréplo it á b-

rá zolo  bá bokát 

ké szí tétték, 

mindénki nágy 

o ro mé ré.   

Té lbu csu ztáto  

fársángi kárné-

vá lrá mindén 

csoport ku lo n 

nápon ké szu l. 

Mindén o vodá s 

kisgyérmék 

méllé  á hély 

szu ké miátt égy 

csálá dtágot tudunk csák fogádni. A gyérmékék o ná l-

lo  jélmézbén szérépélnék é s ké rju k á szu lo k is jél-

mézbén é rkézzénék, hogy ko zo sén tudjuk á télét 

élu ldo zni. Miné l hámárább béko szo ntso n á vá rvá 

vá rt távász.  

Majoros Zita 

óvodavezető 

Óvodai  hírek 
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  Védőnői szolgálat hírei 

2016. évben a születések száma: 34 

Jelenleg a várandósok száma: 13 

A táná csádá s réndjé ném vá ltozott -  

Vá rándo s táná csádá s: Hé tfo : 8-12-ig 

Csécsémo , kisgyérmék táná csádá s: Szérdá: 8-12-ig 

Há ziorvossál tártott táná csádá s: Szérdá: 12-13 –ig.  

Gyermekorvosi tanácsadás: 03.01.-től szünetel.  

Ko zo ssé gi prográm / bábá-mámá klub /: Csu to rto k: 13-16-ig 

Iskolánáp: Pé nték: 8-16 -ig 

   

E lmu lt ké t ho nápbán félgyorsulták áz ésémé nyé, hi-

szén a Sva jci Alapella ta si Modellprogram, ami 

2013.10.01-én indult, 2017.02.28-án befejeződik.   

A 0-18 é vés lákos-

sá g égé szsé gu gyi 

á llápotá nák fél-

mé ré sé mégto r-

té nt, á kiszu rt ésé-

tékét szákéllá tá s-

rá irá nyí tottám. A 

projéktbén á ko té-

lézo  szu ro vizsgá -

látok méllétt ki-

égé szí to  szu ré sé-

két is tudtám 

nyu jtáni, áz észko -

zo két mégkáptám 

hozzá . (Bo rrédo  

mé ré s, mé lysé glá -

tá s, 2-és tí pusu  

diábétés riziko -

szu ré s.)  A mun-

ká mát á práxisko -

zo ssé g szákémbé-

réi is nágybán 

ségí tétté k -

né pégé szsé gu gyi 

koordiná tor, 

gyo gytorná sz, diététikus, pszicholo gus. Ségí tsé gu kkél áz 

élmu lt ho nápbán to bb ko zo ssé gi prográmot sikéru lt még-

szérvézni.  

Csatlakoztunk az Európai Méhnyak rákszűrési prog-

ramhoz (jan.22 -28 ).  

 37 fo  félso  tágozátos  iskolá s lá ny,  20 fo  ko zmunká sno , é s 

á bábá-mámá klub ré sztvévo i -14 fo   hállgátott élo ádá st á 

szu ro vizsgá látok-, á mé hnyák rá k élléni vé do oltá s szu ksé -

géssé gé ro l, fontossá gá ro l.  Filmvétí té s is volt, mélybén á 

mé hnyák rá kbán mégbétégédétt no k vállomá sáit hállgát-

háttá k még.  

A diététikus á tá plá lkozá s é s á dágánátos bétégsé gék o sszé-

fu ggé séiro l bészé lt.  

 Akinék volt kédvé, má lyvászí nu  gyo ngybo l fu zo tt kárko to t 

mágá nák, ákinék ném volt tu rélmé élké szí téni, áz ké szén 

kápott ábbo l, ámit élo zo lég élké szí téttu nk. 

Jánuá r ho nápbán ké t ko zmunká s tánulo  csoport vétt ré szt 

élso ségé ly nyu jtá si oktátá son, ámit élmondá suk szérint á 

vizsgá n is tudták hásznosí táni.  Az ámbu bábá t á projékt 

biztosí tottá.  A foglálkozá sok utá n mindig á té má vál káp-

csolátos ájá ndé kot kápták á ré sztvévo k.  

A diététikái táná csádá s, gyo gytorná, égyé nilég é s csoporto-

sán is biztosí tott 

volt héténté szér-

dái nápon.  á cso-

portos foglálkozá -

sokát á Néféléjcs 

klub tágjái vétté k 

igé nybé.  Héténté 

já rt áz égé szsé g-

pszicholo gus, áki 

ségí tsé gét nyu jtott 

ázoknák, ákikét 

hozzá  irá nyí tot-

tunk, ill. ákik ségí t-

sé gét ké rték to lé. 

 A projekt keretén 

belül 39 baba-

mama klubfoglal-

kozás volt.  Ven-

dég előadóként 

többször is segí-

tették munká-

mat , színesebbé, 

érdekesebbé tet-

ték a foglalkozá-

sokat  Mércséné 

Huszti Mónika  a helyi könyvtár vezetője, és Tóth Adri-

enn  népegészségügyi koordinátor.  

A klubfoglalkozásra minden hónap 3. csütörtök dél-

után 13 -16 óráig továbbra is szeretettel várom az ér-

deklődőket.    

 Kissné Vizkeleti Anna 

védőnő 
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Önkormányzati hírek 

A  szociá lis álápszolgá ltátá sok égyik formá já á há zi ségí tsé gnyu j-

tá s, mélyét váláménnyi o nkormá nyzát – á lákossá gszá mto l 

fu ggétlénu l – ko télés biztosí táni. Ko mlo n á szociá lis álápszolgá ltá-

tá ské nt mu ko do  ha zi segí tse gnyu jta sban 24 fo  gondozottat lá tnák él 

á szociá lis gondozo k. Az éllá tá st biztosí tvá fontosnák tártjuk, hogy á 

gondozották ké ré séit, igé nyéit, mindénki mégélé gédé sé ré kiélé gí t-

su k. A szémé lyi ségí té st é s gondozá st vé gzo k munká já t nágybán 

ségí ti á gondozották visszájélzé sé áz éllá tá sro l. 

Pengő Roland, Turó Tamás polgármester megbízásából kérésté 

fél áz éllá tottákát, árro l é rdéklo dvé, hogy ménnyiré vánnák mégélé -

gédvé áz éllá tá ssál, áz éllá tá st vé gzo  gondozo vál, é s áz ébé ddél.  

Az intérju k 2017. fébruá r 7-é n ké szu lték. 

Veréb Sándor és Veréb Sándorné (Egri út 53.) 

-     „Nágyon még vágyunk élé gédvé á gondozo no vél, mindént 

mégcsiná l, ilyén mé g ném volt korá bbán. Az é téllél is még 

vágyunk élé gédvé. 

-       Nágyon réndés á Polgá rméstér u r, 6 kézémét is félnyu jtá-

ná m, hogy rá  szávázná nk. Ilyén polgá rméstéru nk mé g 

ném volt! Jo  volná, há itt áz Egri u ton kézdéné k á já rdáé pí -

té st, mért ném léhét ilyénkor ko zlékédni á já rdá n. Nágyon 

nágy ségí tsé g, hogy mindig vá gjá k á fu vét tisztéssé gésén.” 

Kállai Sándorné (Egri út 63.) 

-      „Még vágyok nágyon élé gédvé Roziká vál! (Ká llái Sá ndorné  

Roziká) Nágyon finom á konyhái é tél, jo l fo znék. Elmon-

dom, hogy ilyén Polgá rméstéru nk mé g ném volt. A Jo  

Istén á ldjá még! Ko szo no m á ségí tsé gé t! 

Bollók Andrásné és Bollók András (Zrínyi M. út 5.) 

-     „Még vágyunk élé gédvé á gondozo no vél, élso  osztá lyu , ném 

léhét rá  pánász. Nágyon még vágyunk élé gédvé Polgá r-

méstér u rrál, há lá sák vágyunk! Jo  volná, há á já rdá já rháto  

lénné.” 

Nagy Jánosné (Ady E. út 82.) 

-    „Még vágyok nágyon élé gédvé Roziká vál, réndés nágyon, 

mindént mégcsiná l, ségí to ké sz. A kértu nkét kéllén réndbé 

ténni, á gázt éltákárí táni, ésétlég bé rbé is odá ádná m. 

Nágyon még vágyok élé gédvé Támá ssál (polgá rméstér), 

réndés, ségí to ké sz. Sokát ségí t, á fu vét is vá gjá k, hávát 

éltákárí tjá k, lé á káláppál élo tté! Csák, í gy tová bb, Istén 

á ldjá!” 

Turó Károlyné (Széchényi I. út 58 .) 

-      „Még vágyok vélé élé gédvé, nágyon réndésén vé gzi á mun-

ká já t, átto l fu ggo én, hogy á ményém. Elé gédétt vágyok á 

Polgá rméstérrél is, bécsu létés, nágyon sokát ségí t. A cigá -

nyok nágyon bécsu ljé k még. Mindént élinté z. Ilyén Polgá r-

méstéru nk mé g ném volt, még né is lész. Ném á mágá 

zsébé ré dolgozik. Mindénkit dolgoztát, á cigá nyokát ná-

gyon félkároljá. Réndbé tétté á fálut. Rájtám is réngétégét 

ségí t. Adjon áz Istén néki éro t, égé szsé gét é s soká ig légyén 

vézéto jé á fálunák.” 

Molnár Istvánné (Széchényi I. út 8 .) 

-     „A gyérmékéim gyákrán jo nnék, dé jo , hogy á gondozo no k 

kijá rnák é s ségí ténék. Nágyon még vágyok élé gédvé Ildi-

vél (Turo  Ká rolyné , Ildi) lélkiismérétésén dolgozik. A 

Polgá rméstér u rrál is nágyon még vágyok élé gédvé, csák 

ugyán, í gy vé gézzé á féládátá t. Az ébé d is nágyon finom, áz 

ádággál is még vágyok élé gédvé, olcso  is. Réndbén ván 

mindén!” 

Törőcsik Pálné (Egri út 64.) 

-     „A Fáluu jsá got szérétém olvásni, áz álápjá n tá jé kozo dom. 

Igé nyt tártok rá . Nágyon még vágyok élé gédvé Ildivél. 

Szérétém, mért ségí to ké sz, sokát szoktunk bészé lgétni. Há 

Polgá rméstér u r tová bbrá is, í gy csiná ljá gond ném lész. 

Há é lék, é n rá  fogok szávázni. Nágyon szé pén réndbé hoz-

tá á fálut. Jo l ésétt, mikor á szu lété snápomon kijo tt é s 

félko szo nto tt. Eddig éz ném volt. Istén á ldjá még! Vigyá z-

zon mágá rá, csák, í gy tová bb!” 

Szászi Jánosné (Egri út 74.) 

-    „Még vágyok élé gédvé áz é tláppál é s á ménnyisé ggél is. 

Téstvé rémmél ném tudjuk mégénni áz 1 ádágot. Nágyon 

jo l fo znék. Ölcso  é s finom is. Lé á káláppál Polgá rméstér 

u r élo tt. Má s 10 é v álátt ném tétt ánnyit, mint o . Nágyon 

hélyré tétté á fálut. Ko vétkézo  vá lásztá skor is rá  szávázok. 

Nágyon há lá sák vágyunk, réngétégét tá mogát bénnu nkét. 

Tu zélé si tá mogátá st ádott, Mikulá s csomágot, kárá csony-

rá is tá mogáttá á nyugdí jásokát. A fu vét is vá gátjá, ázé rt sé 

kéll pé nzt kiádni. A ko zmunká sok réndésén lévá gjá k. Tisz-

télém, bécsu lo m, é ljén 100 é vig! Istén tártsá pozí cio já -

bán!” 

Illés Pálné (Egri út 80) 

-       „Sájnos nágyon bétég vágyok. A gondozo no vél még vágyok 

élé gédvé. Sájnos áz ányágihélyzétém ném é ppén jo . A 

gondozo no n kí vu l nincs, áki ségí tsén. A gá zt kikápcsoltá k, 

sokát fá zom, jo  lénné, há ébbén tudná váláki ségí téni, 

hogy né fá zzák. Sokát né lku lo zo k ……. Nágyon szé pén 

ko szo no m á Polgá rméstér u r éddigi ségí tsé gé t, sokát tétt 

má r é rtém!” 

A há zi ségí tsé gnyu jtá s, áz igé nybé vévo  o ná llo  é létvitélé nék fénntár-

tá sá é rdéké bén szu ksé gés éllá tá st –szu ksé glétéinék mégfélélo én - 

láká sá n, láko ko rnyézété bén biztosí tjá. 

Az o nkormá nyzát há zi ségí tsé gnyu jtá s kérété bén gondoskodik: 

- ázokro l áz ido skoru  szémé lyékro l, ákik otthonukbán o nmáguk 

éllá tá sá rá sájá t éro bo l ném ké pésék, é s ro luk ném gondoskodnák, 

- ázokro l á pszichiá triái bétégékro l, fogyáté kos szémé lyékro l, válá-

mint szénvédé lybétégékro l, ákik á llápotukbo l ádo do án áz o ná llo  

é létvitéllél kápcsolátos féládátáik éllá tá sá bán ségí tsé gét igé nyélnék, 

dé égyé bké nt o nmáguk éllá tá sá rá ké pésék, 

- ázokro l áz égé szsé gi á llápotuk miátt rá szorulo  szémé lyékro l, ákik 

ézt áz éllá tá si formá t igé nylik, illétvé béntláká sos inté zmé nyi élhé-

lyézé sré vá rákoznák, 

-ázokro l á szémé lyékro l, ákik á réhábilitá cio t ko véto én á sájá t láko -

ko rnyézétu kbé to rté no  visszáillészkédé s cé ljá bo l tá mogátá st igé -

nyélnék o ná llo  é létvitélu k fénntártá sá hoz. 

A há zi ségí tsé gnyu jtá s o nké ntésén, sájá t kézdémé nyézé sré véhéto  

igé nybé. Az éllá tá st kézdémé nyézhéti mé g á há ziorvos é s á láko ko r-

nyézétbo l bá rki, áki éllá tátlán, ido s vágy szociá lisán rá szorult ém-

bérro l tudomá st széréz. Az éllá tá srá vonátkozo  igé ny élo zétésén 

szo bán, vágy í rá sbán nyu jtháto  bé.                                   ( a szerkeszto ) 
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Melléklet 

Kömlő Tisztelt Lakosai! 

 

Engédjé k még, hogy bémutátkozzám ánnák álkálmá bo l, hogy 2017. fébruá r élséjé 

o tá á télépu lé s áljégyzo jé vé  névézték ki.  

Rémé lém, hogy munká mát áz itt é lo k mégélé gédé sé ré fogom vé gézni é s ségí tém á 

télépu lé s féjlo dé sé t. A hivátált é rinto  ké rdé séikkél, problé má ikkál bá trán forduljá-

nák hozzá m, rémé lém, hogy ségí tsé gu kré tudok lénni u gyés-bájos dolgáik élinté -

zé sé bén. 

 

Tisztéléttél: 

dr. Szűcs Szilárd 
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Melléklet 
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2017.február 08. Szomszéd Eszter cikke 

„Nem kellett dolgozni hétfőn a közmun-

kásoknak Kömlőn azért, hogy a lehető 

legtöbben meg tudják hallgatni a csoda-

tévő cserdi polgármester, Bogdán Lász-

ló előadását.   

  

Zsu folá sig mégtélt hé tfo n dé lélo tt á fálu 

mu vélo dé si há zá, hogy kidéru ljo n vé gré, 

mié rt is ném kéllétt áznáp dolgozni á fálu 

ko zmunká sáinák. Tu ro  Támá s polgá rmés-

tér égy rémé nykélto  élo ádá st í gé rt, ámit 

mindénkinék hállániá kéll. Pá r pércét ké -

sétt á prográm, má r to bbén tu rélmétlén-

kédni kézdték, élhángzott pá r hángos szo , 

dé ámint bélé pétt áz ájto n Tu ro  Támá s é s 

véndé gé, Bogdá n Lá szlo , á Bárányá mégyéi 

Csérdi polgá rméstéré, csénd létt á térém-

bén. Jo  kiá llá su , ko zé pkoru  fé rfi á llt á mik-

rofon mo go tt, á visélkédé sé tisztélétét 

páráncsolt. 

A polgármester maga a Dredd bíró 

– Má Mágyárorszá gon égymillio  cigá ny é l, 

ébbo l 700 ézér ném méri ázt mondáni, 

hogy o  áz. Mi énnék áz oká? – kézdté é 

ké rdé sfélvété ssél Bogdá n Lá szlo . – Arro l 

ákárok bészé lni, milyén vá ltozá sok szu k-

sé gésék má házá nkbán, hogy á cigá nyké r-

dé st né problé máké nt kézéljé k, háném 

féládátké nt. Ahogy fogálmázott: milliá rdo-

kát szo rnák él u gy á cigá nyproblé má még-

oldá sá rá, hogy á nyomorbán é lo kho z égy 

forint sém jut él, s érro l fo ké nt á cigá ny 

é rdékké pviséléték téhétnék. A romá k 

mégí té lé sé t á sztéréotí piá k uráljá k, ézén 

vá ltoztátni pédig áz égyé n tud á visélkédé -

sé vél, á hozzá á llá sá vál. 

– Mi mindig ké rni ákárunk, kuncsorgunk, 

kévé sbé  ákárunk ádni, é s ném tudjuk é rté -

kélni ázt, ámink ván. A ko zmunká é rt ká-

pott pé nzro l ázt gondoljuk, já té kpé nz, á 

polgá rméstér még mágá á Drédd bí ro . 

Miélo bb réndét kélléné ténni á féjékbén. 

Amí g álulké pzétték vágyunk, áddig séhová 

ném kéllu nk á munkáéro -piácon. Fontos 

lénné, hogy á gyérékéink né ébbé no jénék 

bélé. A fiátálok né légyénék bétokosodott 

ko zmunká sok, iskolá bá kéll o két já rátni – 

vilá gí tott rá  á csérdi polgá rméstér, s ko z-

bén égyété rto  morájlá s hállátszott á té-

rémbén. 

Elvá rjuk, hogy minkét tisztéljénék, dé 

álápvéto  visélkédé si normá kát ném tu-

dunk bétártáni. Mi kéll áhhoz, hogy émbér 

légyék? Pé nz ké rdé sé á visélkédé s? Kinék 

kéll, hogy mintá t mutássák? Ném á gyéré-

kémnék? Ko zmunká ván, nincs má s. Ött 

kéll mégmutátni. Sohá sénki ném tárt á 

féjédhéz fégyvért, hogy hu lyé légyé l – 

mondtá. 

Cserdiben megfordult a romló tenden-

cia 

Bogdá n Lá szlo  hármádik ciklusá t to lti 

polgá rméstérké nt á Bárányá mégyéi Csér-

dibén, á 100 szá zálé kig romá k láktá fálu-

bán. Mio tá o  vézéti á télépu lé st, mégfor-

dult á romlo  téndénciá: á korá bbán áz 

égyik légrosszább bu nu gyi státisztiká ju  

fálubán má rá á munkáné lku lisé g szinté 

téljés félszá molá sá vál pá rhuzámosán szin-

té mégszu nt á bu no zé s is. To bb hí réssé  

vá lt ákcio t indí tott á télépu lé sé n é lo knék: 

í gy pé ldá ul á „Ko cso gméntésí té st”, ámély-

nék kérété bén cigá nygyérékékét vitt sok-

kolo  bo rto nlá togátá srá fiátálkoru ák é s 

félno ttkoru  élí té lték bo rto né bé. Csérdin 

má má r 24 fo liáhá z mu ko dik, máguknák 

térmélnék még mindént, á fo lo slégét pédig 

élájá ndé kozzá k. Ö k ném ké rnék, háném 

ádnák, mivél mégtéhétik. Az élmu lt o t é v-

bén áz orszá g szá mos pontjá n tártott élo -

ádá st á légku lo nfé lé bb ko zo nsé gnék á 

csérdi mintá ro l: áz égyétémékto l kézdvé, á 

bu ntété s-vé gréhájtá si inté zétékén, nágy-

vá rosokon á t, á légszégé nyébb fálvákig. 

- Idio tá lénné k, há kijélénténé m, hogy lá t-

háto  jéléi vánnák ánnák, ámit csiná lok. Dé 

égy biztos: érré á fájtá mágátártá srá, lá tá s-

mo drá igé ny ván. Hiszém, hogy léhét vá l-

tozá sokát générá lni Mágyárorszá gon – 

émélté ki Bogdá n Lá szlo . 

Munkával megteremthető a biztos jövő 

Jánuá r 26-á n já rt Tu ro  Támá s ko mlo i pol-

gá rméstér Csérdibén, áhol tálá lkozott Bog-

dá n Lá szlo vál, s méghí vtá o t á Hévés mé-

gyéi télépu lé sré, hogy hozzá él á ko mlo iék-

nék á jo  pé ldá t, mésé ljén nékik. 

– Bu szké vágyok árrá cigá nyké nt, ámit o  

szinté n cigá ny polgá rméstérké nt élé rt á 

télépu lé sé n – mágyárá ztá Tu ro  Támá s. 

A mi télépu lé su nkét 65-70 szá zálé kbán, 

Csérdit 100 szá zálé kbán romá k lákjá k. U gy 

gondolom, há nékik sikéru lt élé rni, hogy 

ném ségé lybo l é lnék é s visszászorí tottá k á 

bu no zé st, ákkor tálá n néku nk is ván ésé -

lyu nk. Szémlé létvá ltá srá ván szu ksé gé á 

hélyi cigá nysá gnák, é s szérétné m, há lá t-

ná k á pozití v pé ldá t: munká vál mégté-

rémthéto  á biztos jo vo , s á visélkédé su nk 

hátá rozzá még, hogy mit gondolnák ro -

lunk. Fontos, hogy á fiátáloknák né á ko z-

munká légyén áz é létcé ljá – nyilátkoztá á 

ko mlo i fáluvézéto .”           (Forrás: heol.hu) 

A cikket írta: Szomszéd Eszter,  

fotó: Berán Dániel 

„A cigánykérdést ne problémaként kezeljék, hanem feladatként” 

http://www.bama.hu/
http://www.bama.hu/
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Megemlékezés-Emléktűz gyújtás  

 

 

Jánuá r 15-é n, vásá rnáp kis mégémlé kézé s kérété -
bén féjét hájtottunk á Don-kányárbán ho si hálá lt 
hált ko mlo iék élo tt. 

 U nnépi széntmisé vél kézdo do tt áz u nnépsé g, mé-
lyét á zord ido já rá s miátt á Tá jhá z udvárá n, á fédétt 
ré szén folytáttunk.  

A Himnusz élhángzá sá utá n Dr. vité z Nágy Jéno  
mondott él égy Rádno ti vérsét, májd Turo  Támá s 
polgá rméstér u r u nnépi bészé dé ko vétkézétt. A Né-
féléjcs Né pdálko r gyo nyo ru  kátonádálái utá n An-
gyálné  Máriká száváltá él Dr. vité z Nágy Jéno  érré áz 
álkálomrá í rt vérsé t. Mohá csi Anétt é s Bá dér Rolád, 
ké t téhétsé gés ko mlo i fiátál é nékélté él zá rá ské nt á 
Hállélujáh c. dált. Forro  téá vál é s fornéttivél véndé -
géltu k még á széréplo két é s á mégémlé kézo két.  

Az u nnépsé g álátt Emlé ktu z é gétt áz élésétt, mégfá-
gyott ho so k émlé ké ré, májd á ré sztvévo k          

 

 

mé csésékét hélyézték él á II. Vilá ghá boru s Öbéliszk 
élo tt. 

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 

Alkony a hómezőn 

A doni megemlékezésről  

egy költő szemével 

 

Az idéi é v élso  nápjáibán igén szigoru  volt 

áz ido já rá s. Kémé ny fágyok volták ném-

csák é jszáká, háném náppál is. 

 Jánuá r tizénkéttédiké n pédig, mint égy 

várá zsu té sré, mégényhu lt áz ido . Korá 

dé lutá n mé g á náp is élo bukkánt égy ki-

csit, é s éro tlén sugárá vál vé gigpá sztá ztá á 

budái vá r utcá it é s á Má tyá s-témplom 

csipké it. 

A témplombán jobbá rá ido s émbérék 

u lték. U nnéplo bé o lto zvé vá rtá k á szént-

misé kézdété t, ámit á hétvénné gy észtén-

do vél ézélo tti nágy némzéti trágé diá nk, á 

doni á tto ré s ho si hálottáinák émlé ké ré 

mondánák. 

Félhársánt á kátonázénékár, é s u nnépé -

lyésén bévonulták á zá szlo vivo k, pápok, 

ministrá sok é s á tá bori pu spo k u r, áki á 

széntbészé dbén mégémlé kézétt á mágyár 

kátoná k ho siéssé gé ro l. A hí vék pédig 

mégilléto dvé, cséndbén hállgáttá k á pré -

diká cio t. Ki áz ápjá rá, ki á nágyápjá rá, 

rokoná rá, isméro sé ré gondolt, ákiknék 

sém tu léro , sém á kégyétlén ido já rá s ném 

kégyélmézétt. Azo tá is ott álusszá k o ro k 

á lmukát váláhol á Don méllétt, jéltélén 

sí rokbán, é s hántjáikon tálá n né há vádvi-

rá g virí t. 

A Szo zat é s á Boldogasszony anya nk él-

é néklé sé utá n áz émlé kézo k á tvonulták á 

Hádto rté néti Mu zéum udvárá rá, áhol 

folytáto dott áz u nnépsé g. 

Kémé ny páráncsszák páttogták áz álkony 

kézdété n, májd á Himnusz élé néklé sé 

ko vétkézétt, ézutá n pédig á száválát 

hángzott él. 

A vérs á fé rjé t mindo ro kré visszává ro  

félésé gro l, é désnyá ro l szo lt, ákinék á csá-

lá di boldogsá g hélyétt á bu s o zvégysé g 

jutott osztá lyré szu l. 

 

Ő, aki titkolta vágyát és szerelmét, 

Egyszerre kitárta nekem pőre lelkét. 

És én szégyenlősen néztem őt az éjben, 

Ki a férjét várja álmában és ébren, 

Kiről éjjelente álmodozni szokott, 

Ki bekopog egyszer- 

Marikám, itt vagyok! 

A vérsét u nnépi bészé d, imá é s koszoru -

zá s ko vétté, májd félzéngétt égy szá l 

trombitá n á Takarodo . 

 Ko zbén lészá llt áz ésté, é s é n élgondol-

tám, milyén álkony léhététt ákkor á vé g-

télén ho mézo n, gyilkos fégyvérék tu zé -

bén, ámikor sokuk szá má rá élé rkézétt á 

vé gso  tákárodo  idéjé. Sohásém té rhétték 

visszá á házá jukbá, á csálá djukhoz, gyér-

méku kho z, hitvésu kho z. 

Mi pédig igyékszu nk mé lto  uto dáik, lénni 

á ho s kátoná knák, ákiknék á ho mézo n 

o ro kré béálkonyodott, dé émlé ku két 

o ro kré még mégo rizzu k á szí vu nkbén. 

Ez to rté nt égy cséndés jánuá ri dé lutá n á 

budái vá rbán. Az émlé kézo  pédig létészi 

tollá t á kézé bo l é s áz é désápjá rá gondol, 

áki o t gyéréké t á rvá n hágyvá szinté n ott 

nyugszik á Don-kányárbán á to bbi ho si 

hálottál égyu tt. 

Nyugodjánák bé ké bén! 

                                                   

Körömi Ferenc 

 

Az írás megjelent a Magyar Fórum  

2017. január 19-i számában. 



KÖMLŐ NÉPE 

12 

 



KÖMLŐ NÉPE 

13 

 

M á r ké t é vé, hogy rénd-szérésén mégjélénik 
á Ko mlo  Né pé hélyi é rdéku  
informá cio s láp, mélyét min-
dénkinék éljuttátnák 
(kisébb – nágyobb sikérrél). 
Némcsák á láp cí mé, háném 
tártálmá is ismé tlo do , nyil-
vá n, mivél ugyánánnák á 
ko zo ssé gnék áz é lété héz ko to dik. 

Az o nkormá nyzát bészá mol, polgá rméstéru nk 
térvéz, áz iskolá vézéto sé gé bészá mol, térvéz, áz 
o vodá vézété sé bészá mol, térvéz. Aztá n mégto lti 
áz oldálákát á sok fé nyké p, ámélyékén ányuká k 
bu szké n mutogáthátjá k téhétsé gés, sikérés 
gyérmékéikét. A láp szí né t, hángulátá t jáví tjá 
innén élko lto zo tt poé tá ink vérscsokrá, á ko mlo i 
mu ltbo l é lo k szí nés bészá molo já, nágyon ritká n 
égy – ké t má s tí pusu  informá cio s ányág. Mé rcsé -
né  Huszti Mo niká nák ko szo nhéto én á láp szí n-
vonálás, szí nés, né há szo rákoztáto  is. 

Ami viszont á lápbán sosé tálá lháto  még: olyán 
ko mlo i olváso  í rá sá, áki ném ko to dik válámély 
inté zmé nyhéz, válámély kis klubhoz. Ném í r so-
sé égy volt tánulo , ném tudunk sémmit árro l, 
hogy válo já bán há nyán olvássá k él á lápot. Té l 
lé vé n, bizonyá rá sok pé ldá ny lé nyégu lt á t ko r-
nyézétkí mé lo  mélégforrá ssá , nyá ron viszont 
munká t ád nágyé rdému  ko zmunká sáinknák. 
Ném á llándo án lákott há zák postálá dá ibán 
nágycsálá dot séjtéto  pé ldá nyszá m ván, viszont 
sájá tombán ritká n bukkánok rá . 

Mit tudtám még é hélyi lápbo l?  - Réngétégét, 
ámi nincs is béléí rvá.  

Ko zél ké tézrés lé lékszá mu  kis ko zo ssé gu nk élé g 
nágy ré szé u gy vé li, hogy áz o  féládátáit má snák 
kéll élvé gézni. Névézétésén á polgá rméstérnék 
áz á dolgá, hogy néki munká t szérézzén é s étés-
sé á gyérméké t, áz iskolá nák áz, hogy gyérméké t 
mégnévéljé é s o t, mint szu lo t mégkí mé ljé. Ném 
ákárok sénkit mégsé rténi, mindénkinék kélléné 
ázt á ko zmondá st tudniá, hogy „ákinék ném in-
gé, né végyé mágá rá”, s ákkor ném kéll ismé tél-
tén léí rnom, hogy tisztélét á kivé télnék. Kévésén 

ké rdézik még gyérméku két, 
hogy ván-é há zi féládátá. 
Mindánnyiunk mégnyugtá-
tá sá rá ámu gy is ismé tlo dik: 
nincs, ném ádták, stb. Az is-
kolá bán pédig: most otthon 
hágytám á fu zétém, má még 
áz iskolá bán á ko nyvém. Ar-
ro l, hogy nincs fu zétém, cé-

ruzá m vágy má s szu ksé gés félszérélé sém, ném 
bészé lék. Ném tudom mégé rténi, hogy á tánulo  
mié rt ném viszi házá á félszérélé sé t. Ané lku l 
ném léhét tánulni. Ez viszont sok hélyén ném 
nyilvá nválo .  

Há gyérméku nk má r most mégtánuljá, hogy o t 
ném térhéli félélo ssé g, hogy o  mindig mindén 
álo l kibu jhát, hogy léhét – légálá bbis égy dárábig 
– u gymond sikérés sportolo  u gy, hogy jo lnévélt-
sé gro l fogálmá sincs, ákkor mi itt égy fordí tott 
vilá gbán é lu nk. Iskolá s gyérékéink szu léi, nágy-
szu léi is iskoláko télésék volták, sokuk ákkor 
mé g 18 é vés korukig, mé gis otthágytá k áz isko-
lá t... Ku lo nlégés félso  gondoskodá s érédmé nyé-
ké pp most tánulnák válámilyén hásznos 
„szákmá t” gyorstálpálá ssál. Ö k élgondolkodhát-
ná nák ázon, hogy áz okostéléfon, á fé nyké pézé s, 
filmézé s á légfontosább gyérméku k szá má rá, 
vágy á szu ksé gés tudá s mégszérzé sé, á tá rsádál-
milág élfogádott normá k bétártá sá áhhoz, hogy 
máguk do nthéssénék é létu kro l, jo vo ju kro l, né 
má s mánko já t vá rjá k máguk é s gyérmékéik szá -
má rá!  

Mert egyáltalán nem biztos, hogy mindig lesz 
mankó! 

 

 

 

Pap Katalin 

Mankó 
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Farsang 

A fársáng Mágyárorszá gon ví zkérésztto l (jánuá r 6.) 

á hu své t vásá rnápot mégélo zo  40 nápos bo jt kézdé-

té ig tárt, ázáz "hu shágyo  kéddig", vágy 

"hámvázo szérdá ig". 

Mágyár élnévézé sé égyés kutáto k szérint á né mét 

"fáséln": fécségni, fántá ziá lni, pájkossá got u zni szo -

bo l éréd. Má s élmé lét szérint bájor-osztrá k jo vé-

vé nyszo , á váscháng-bo l szá rmázik. Elso  í rá sos jé-

léntkézé sé t 1283-bo l, bájor-osztrá k ádátokbo l is-

mérju k. 

Házá nkbán - élso sorbán né mét hátá s érédmé nyé-

ké nt - á ko zé pkorrá téhéto  á fársáng kiálákulá sá. 

Eltérjédé sé 3 fo  téru létén to rté nt: á kirá lyi udvár-

bán, á vá rosi polgá rsá g é s á fálusi lákossá g ko ré bén. 

A kirá lyi udvárbán jélénto s volt áz itá liái hátá s, mí g 

á má sik ké t szintén né mét hátá ssál kéll szá molni. 

A fársáng zájos mulátsá gáit égy o si hiédélém hí vtá 

é létré. A ko zé pkorbán ázt hitté k áz émbérék, hogy á 

té l utolso  nápjáibán - ámikor ro vidék á náppálok é s 

hosszu ák áz é jszáká k - á Náp élgyéngu l, é s á gonosz 

széllémék é létré kélnék. Vigálommál, jélmézés kár-

névá li félvonulá ssál, boszorká nybá bu élé gété sé vél 

ákártá k élu zni ézékét. Egyés hélyékén tu zés kéréké-

két go rgétték, mért ázt rémé lté k, hogy á fo ldi tu z 

ségí ti á nápot, hogy u jrá éro ré kápjon. Eléinté ázé rt 

o lto zték ijészto  jélmézékbé, hogy élu zzé k á hálá lt, á 

rosszát é s á hidégét. Az élso  máskárá sok hálottás 

ménétét utá nozvá másí rozták. 

A kárnévá l élnévézé s is o sszéfu ggé sbén á ll ézzél, 

ugyánis á cárnárválét á félvonulá s ko zponti álákjá 

ném má s, mint á "hálottáshá z szolgá já" vágyis á sí r-

á so . A mégjá tszott témété s utá n nágy dá rido t csáp-

ták, hiszén á té l éltémété sé nék mindénki o ru lt. A 

ré gi báboná kát ké so bb élféléjtétté k áz émbérék, dé 

á jélmézés, á lárcos kárnévá l é s á bá lok, tá ncos mu-

látsá gok szoká sá má ig mégmárádt. 

A né phit szérint Cibéré vájdá é s Konc kirá ly ví zké-

résztkor é s hu shágyo  kéddén pá rviádált ví v égy-

má ssál. Ví zkérésztkor Konc kirá ly kéru l ki gyo zté-

sén, s ékkor mégkézdo dik á fársáng, hu shágyo kéd-

dén pédig Cibéré vájdá gyo z, s ékkor á bo jt vészi á t á 

hátálmát. 

A szoká sok é s hiédélmék to bbsé gé, é s í gy á máská-

rá s álákoskodá sok is á ví gássá g utolso  nápjáirá, 

"fársángvásá rnáprá", "fársánghé tfo ré", 

"hu shágyo kéddré", áz u n. "fársángfárká rá" o sszpon-

tosulnák. Kélétén é s é szákon éz né há kitolo dik. Eb-

bén áz ido bén á mézo gázdásá gi munká k szu nétél-

ték, éz volt á szo rákozá s légfo bb idéjé. A hámvázo -

szérdá t ko véto  nápon, áz égynápos bo jt utá n á bo j-

to t félfu ggésztik, hogy á fársángi márádé kot élfo-

gyászthássá k. Ennék á nápnák zábá lo -, torkos vágy 

tobzo do csu to rto k á névé. Ezékhéz á nápokhoz, á 

kárá csonyi u nnépko r utá n á léggázdágább jélésnápi 

szoká shágyomá ny kápcsolo dik. Légjéllémzo bbék áz 

á lárcos, jélmézés álákoskodo k, é s á mulátsá g szí nhé-

lyé n vágy há zákná l élo ádott drámátikus já té kok /

hálottás, lákodálmás, bétyá r - já té k /. Mohá cs ko r-

nyé ké n má is é lo  hágyomá ny á dé lszlá v érédétu  álá-

koskodo  félvonulá s,  á buso já rá s. 

 

Ré gén fársáng idéjé n á fono há zákbán mindén ésté 

zájlott válámilyén vidá m ésémé ny, é nékélték, tá n-

colták, já tszották. A mulátozá sok "hu shágyo kéddig" 

tártották, ámikor áz utolso  fono há zi o sszéjo vétélré á 

"fono vé gzé sré" kéru lt sor, ámély félé rt égy kisébb 

lákodálommál. Ezt ko véto én áz égé sz fálut mégmoz-

gáto  nágy né pi mulátsá ggál á "fársángtémété ssél" 

vágy "té ltémété ssél" bu csu ztáttá k áz élmu lt vidá m 

hétékét. 2017-bén má rcius 1-é n lész 

„hámvázo szérdá”. 

(forrá s:http://www.szé.hu) 
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Folytatás a következő oldalon 

Kömlői disznótor - fergeteg havában  

 

I gázi té li ido  ván, zu zmárá s hidéggél é s ho vál. Aki 

csák téhéti, á jo  mélég szobá bo l áz áblákon á t né zi 

á zord, dé égyé bké nt szé p té li tá ját. To bb mint tí z é vé 

má r, hogy áktí v ré sztvévo jé léhéttém áz utolso  csálá -

diás hángulátu  diszno tornák. Azo tá sém sikéru lt áz-

zál á sájá tos é lmé nnyél é s égyédi, utá nozhátátlán í z-

vilá ggál tálá lkoznom, ámit igázi mágyáros é tékké nt á 

hágymá s vé r, á diszno toros orjálévés, á toros ká posz-

tá, válámint fu szérés finomsá gké nt á frissén su lt há -

ziás hurká é s kolbá sz, májd désszértké nt á há zi ré té-

sék ko stolo já nyu jtott. 

         Férgétég hává nák (jánuá r) égyik hé tvé gi nápjá n 

u jfént széréncsé sén mégádátott, hogy égy kédvés 

méghí vá st élfogádvá ko mlo i diszno toron végyék 

ré szt. Véndé glá to  bárá táim ázon tisztélétré mé lto  

fálusi émbérék ko zé  tártoznák, ákik mé g mindén ész-

téndo bén á jo  gázdá gondossá gá vál félnévélnék, é s 

nágy é lo su lyrá méghizlálnák égy-ké t hí zo sérté st. A 

diszno  u gy no vékszik é s hí zik ko zél ké tszá z kilo srá, 

áhogyán á ré gi ido kbén, vágyis hágyomá nyosnák té-

kinthéto  gázdásá gi ábrákfé lé kén, vá ltozátos o sszété -

télu  tákármá nyokon. A gázdá hozzá é rto  é s á llátszé-

réto  émbérké nt mindén jo t mégádott áz á llátnák, 

mé g á fu lé to vé t is réndszérésén mégvákárgáttá. A 

sorsá t ázonbán ném kéru lhétté él éz á déré k á llát 

sém, é s béko vétkézétt á vé g. A há zigázdá fálun fél-

no tt ifju ké nt szérzétt ugyán né mi rutint, mé gis jobb-

nák lá ttá bo llé rt fogádni. Ko mlo  ko zsé g ko zismért é s 

ko ztisztélétbén á llo  bo llé rjé (téhétsé gés é s réndkí vu l 

szorgálmás fiátálémbérké nt) gyorsán é s nágy préci-

zitá ssál dáráboltá, formá ztá, szortí roztá á sérté st. 

Méllétté mégtisztélo  é s o ro mtéli é lmé ny volt ré szt 

vénni á diszno tor munká látáibán. 

Réggéliré hágymá n su lt vé rt tá lálták, ámi hágyomá -

nyos finom diszno toros élédél. A ku lo nlégés é s bo sé -

gés réggéli utá n - áhogyán kéll é s illik - ku lo n fáték-

no bé téttu k á pá colá srá vá ro  sonká t é s csu lko két, 

válámint á kocsonyá bá szá nt léféjtétt bo rt. Szé pén 

mutátott á mé rétré vá gott zsí rnák válo  szálonná, é s á 

po rcnék élo ké szí tétt hu sos hásálj szálonná is. Lássu  

fátu zo n, nágyu stbén fo tték á hurká bá é s diszno sájtbá 

vá logátott bélso sé gék, á féj é s á dágádo .  

A dé li hárángszo rá élké szu lt áz illátozo  finom orjálé-

vés, ámi nékém á diszno tor fé nypontjá. Etto l áz égyé-

di, csák ott é s ákkor élké szí théto  lévésto l, válámint á 

to bbi diszno toros finomsá gto l mindénki u jult éro ré 

kápott. Gyorsán é s lá tvá nyosán ké szu lték á diszno to-

ros to ltélé kék, fu szérés finomsá gok: vé rés hurká, ri-

zsés-hu sos hurká, há ziás má jás (há zi récépt), diszno -

sájt é s kolbá sz. Su lt szé pén é s illátozvá á zsí r, ámély-

bo l ido bén kiszédtu k á po rco t é s á tépérto t.  

A szémét gyo nyo rko dtéto  párásztkolbá sz, válámint á 

diszno sájt é s á há ziás má jás má snáp kéru lhététt á 

fu sto lo bé. Elé gédéttén szémlé lhéttu nk mindén tér-

mé két, finomsá got. Szé p lá tvá nyt nyu jtott á fátékno -

bé pá colt sonká, á csu lo k é s ko ro m, válámint á mutá-

to s szálonná is.  

A kéllémés fá rádtsá ggál mégfé ro  jo  hángulát, áz ésti 

toros ká posztá é s désszértnék á csodá látos há zi ré té-

sék, á finom égri bor mégánnyi féléjthététlén í z-

vilá got, kuliná ris é lmé nyt jéléntétték. A té lhéttu k á 

ré gi ido k, á fálusi diszno torok hágyomá nyá nák féléd-

hététlén pillánátáit. 

Ném á jo l sikéru lt há zi diszno tor hángulátá t ronto  

cé lzáttál, dé félté tlénu l émlí té st kéll ténni á diszno t 

félnévélo  é s méghizlálo  gázdá ro l is. Aki hosszu  ho ná-

pokon, so t égy égé sz é vén á t mindén á ldott náp étét-

té, gondoztá á málácká já t, májd méghizláltá é s lévá g-

tá. Néki mégé rté á sok munká, áz é lo á llát félnévélé sé -

nék é s hizlálá sá nák kocká zátá vál? A folyámátosán 

vá ltozo , to bbnyiré spékulátí v tákármá nyá rák é s 

égyé b ko ltsé gék méllétt mégtálá lháttá á szá mí tá sá t?  

Fálváinkbán - í gy Ko mlo  is - má r mintégy ké t é vtizéd 

o tá to bbnyiré u résén á llnák á mé g méglé vo  sérté s-

o lák, istá llo k. Az ok-okozáti o sszéfu ggé sék fo ké nt á 

kiléncvénés é vékbén béko vétkézétt nágy tá rsádálmi, 

politikái - é s gázdásá gi vá ltozá sokbán kéréséndo k. 

Ko zismért té ny, hogy áz u n. réndszérvá ltoztátá s utá n 

gyo kérés vá ltozá sok to rté nték á birtokviszonyokbán 

é s á térmélé si struktu rá bán. A térmo fo ldék é s á tér-

mélé si észko zo k mágá ntulájdonbá kéru lték. Ko mlo n 

is á korá bbinák to rédé ké ré (tizédé ré) cso kként á mé-

zo gázdásá gbán foglálkoztátották, illétvé ábbo l é lo  

émbérék szá má. A hélyi térmélo szo vétkézét félszá -

molá sá utá n mindén ido k légkisébb égyédszá má rá 

cso kként á há ztá ji á llátá llomá ny, í gy á sérté stártá s, 

sérté shizlálá s is.  
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A ké rdé s élso sorbán áz, hogy á gázdá nák nápjáink-

bán mégé rté-é á sérté st félnévélni, méghizlálni, é s 

mit é rézhét má égy fálun é lo  á lláttárto  émbér? A há -

ziásszony gyors szá mvété st ké szí tétt, miutá n gondo-

sán mégmé rlégélté á mé lyhu to bé é s á fu sto lé sré vá ro  

hu sokát, kolbá szt, á to lto tt finomsá gokát é s á nágy-

bo do nnyi zsí rt. Ném volt néhé z mégá llápí táni, hogy 

véndé glá to im élé gédétték volták áz érédmé nnyél. Az 

égé szsé gés há ziás é tkék, á szinté utá nozhátátlán 

diszno toros í zék pé nzbén (réá lisán) álig mé rhéto k, 

é s sájnos má má r sokák-

nák él sém é rhéto k.  

A ném is tá voli ido kbén 

térmé szétés volt fálun, 

hogy há zi, vágyis sájá t 

névélé su  diszno t vá gták. 

A kiléncvénés é vékto l 

to bbén má r inká bb még-

vá sá roltá k áz é lo  hí zo sér-

té st. Fo ké nt árrá hivát-

kozvá, hogy ném é ri még 

hizlálni, bájlo dni á sérté s-

sél. Aztá n mé g ké so bb 

má r é lo  diszno t sém vét-

ték, háném hu st é s to lté-

lé ká rut vá sá rolták á hén-

tésné l, illétvé áz ákkortá jt 

nyito  nágy bévá sá rlo ko z-

pontokbán. Béko vétké-

zétt áz is, ámikor á fá-

gyászto  székré nyékto l is 

mégszábádulták. Ezt áz-

zál indokoltá k, hogy o riá -

si vá lászté k ván mindén-

bo l á multikná l. Igén á m, dé áz í zék é s zámátok ném á 

ré giék volták. Gyorsán rá jo tték árrá, hogy ézék á tér-

mé kék ko zél sém olyán jo  í zu ék, mint á há zi, áz ott-

honi. Az égykori há ziás í z-vilá ggál má r álig tálá lháto  

hurká, kolbá sz, vágy szálonná. A há zi tépérto to l pé-

dig á pogá csá is sokkál finomább.  

Hosszu  ido  utá n u jfént fálusi diszno vá gá son véhét-

tém ré szt lész. Véndé glá to  bárá táim (á há zigázdá k) 

bizonyá rá ézu ttál sém szá molgátták nápráké szén, 

ném mé rlégélték. Tétté k á dolgukát é s élo ké szu lték á 

térvézétt diszno vá gá srá: bészérézté k á fu szérékét, 

mégfénté k á ké sékét, vá rták á jélés té li náprá. Ami-

kor is hájnálbán kéllétt kélni é s izgátottán birko zni 

égyét á szégé ny ro fivél. Amikor á fogo pá linká - áz 

élmárádhátátlán kisu sti - sém oldottá, mé rsé kélté áz 

izgálmát. Aztá n má r á munká kézdété n vitátkozni 

léhététt ázon, hogy to bb ví zzél mossuk á szé pén 

mégpérzsélt diszno t, vágy kévésébbél. A diszno t 

mossuk, vágy pédig á féhé rnému t? - hársogott á tré -

fá snák szá nt ké rdé s. Amikor áz u st, vágy kátlán álátt 

á tu z kévé s, illétvé sok, dé sosém jo . Ké so bb áztá n, á 

hurká bá szá nt rizs ném fo tt még kéllo én, vágy tu lfo tt. 

E s éz í gy mént tová bb: sok-sok gond é s ok áz idégés-

kédé sré, dé égybén féléjt-

hététlén é lmé nyék sorá 

is.  

„Csak nyugodtan, mint 

disznóöléskor!”- é jo l is-

mért szo lá s-mondá s utál 

á ré gi, csálá diás diszno -

torok sájá tos, jéllégzétés 

hángulátá rá. Vé gu l is, í gy 

kérék égy hágyomá nyos 

diszno tor. Ko zbén fo-

gyott réndésén á forrált 

bor, májd ké so bb á ném 

forrált is. Formá ztuk szé -

pén á hu sokát, á sonká t, á 

szálonná t. Jo  kédvvél é s 

réndésén dolgoztunk: 

dárá ltunk, fu széréztu nk, 

kévértu nk é s to lto ttu nk. 

Munká ko zbén szo t vá l-

tottunk ko zo s dolgáink-

ro l, nosztálgiá ztunk é s 

égy-égy viccét is élmond-

tunk. Téttu k vidá mán é s 

szorgálmásán á dolgunkát é s ném ádtuk volná sém-

mié rt, hogy égyu tt léhététt á szé tszo ro dott csálá d, é s 

égy-ké t ré gi jo  bárá t.  

Egyu tt é lvézhéttu k á jo l vé gzétt munká fu szérés gyu -

mo lcséit, á sokfé lé diszno toros finomsá got - ámi 

mind o sszéko ti mindázokát, ákik égyé bké nt is o sszé-

tártoznák.  

            

                        Dr. v. Nagy Jenő 

 

 

(A kép forrása: http://www.avkk.hu/blog) 
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Az elszállt ifjúság visszatér! 

 

Öly kicsinyké mondát, dé oly sok ván bénné, 

Sok hosszu  é vék bu já é s o ro mé, 

Há fá rádták vágyunk, é s idé éljo vu nk, 

Itt mégpihén fá jo , méggyo to rt szí vu nk. 

 

Elszá llt ifju sá gunk, idé visszáté r, 

Titkon élréjto zik kis klubunk réjtéké n. 

Mégsimogátjá lá gyán o szu lo  homlokunk, 

Elhéssénti to lu nk mindén bá nátunk. 

 

U gy é rézzu k, ném volt sémmi hiá bá, 

Sok szénvédé su nk ném vészétt él ká rbá. 

S, há áz ifju sá gnák á téngédju k hélyu nk, 

Boldogán pihén még, élfá rádt szí vu nk. 

 

Szorosán mégfogjuk égymá s ké rgés kézé t, 

Hogy égyu tt élé rhéssu k á kitu zo tt u ticé lt. 

Szérétét é s bé ké légyén mindig ko zo ttu nk, 

Hogy égymá s hité é rt sohásé ko nnyézzu nk. 

 

Széréssu k á Klubot, á nyugdí jások Klubjá t, 

Vézéto sé gé vél mindén égyés tágjá t, 

Mért csák í gy léhétu nk igázá n boldogok, 

Há mindénki széréti á nyugdí jás klubot. 

 

Légyén éro s hitu nk, sohásé csu ggédju nk, 

Há mégo régédtu nk is fiátálok légyu nk. 

Pé ldáké p légyén éro s ákárátunk, 

Klubunkbán, égymá sé rt, éz légyén jélszávunk. 

 

Sipos Lajosné 

klubtag 

 

 

 

Nágy Jéno : 

Jégbontó havában 

Jé gén csu szo  hávás té lido bén 

hidég lu ktét á réjtétt zugokon, 

vádul vérséngo  é száki szé lbén  

té l virá gá dí szlik áz áblákon. 

 

Csillogo  mé rétés jé gcsápokon 

mé g té l hu vo s léhélété lá tszik, 

távászt vá ro  tu ndo klo  nápokon 

ciro gáto  nápfé nyto l ko nnyézik. 

 

Jé gcsáp to rédézik áz érészén, 

má r olvád á mé lábu s ho mézo , 

kis mádá rká trillá zik kédvésén,  

csálogátjá áz é brédo  érdo . 

 

 

 

Szábádí to  nápsugá r fé nyé né l 

fá rádtán bállág á té l kifélé , 

zu zmárá s vilá g léhélété né l 

mégu julá st hozo  távász félé . 

 

Széndérgé sé bo l é brédézo  fé ny 

é lésztgéti áz á lmátág mézo t, 

szikrá zo  tá jon csilláno  rémé ny 

simogátjá á méréngo  ko lto t. 

 

Nápsugá rrál já tszádozik á szé l, 

kibu jik á cséngéttyu s ho virá g, 

jégés ko nto sé t éldobjá á té l, 

fágyos á lombo l é bréd á vilá g. 

 

2011. február 
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2017  január-február hónapban született kömlői lakosok: 

Turo   Dominik án: Bálog Kláudiá 

Bérki Kristo f án: Bérki Anitá 

 

2016 december-2017  január-február hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Kácsor Jánosné (1935), Turó Árpád (1952), 

 Neufeld Gábor (1933), Szászi Joachim (1935)  

Kédvés Ko mlo iék! 

A nápko zi konyhá ro l é tkézo k ko ré bén ko zvé lémé ny-kutátá st tártunk:  

Milyen ételeket szeretnének fogyasztani az elkövetkező időben? 
Ezzél kí vá njuk á kí ná látot bo ví téni.  

Ké rém, í rjá k még kédvéncéikét é s mi mégpro bá ljuk élké szí téni! 

 

Pengő Roland 

mb. intézményvezető 

 

***  

A kivá gott lápok léádháto k á Nápko zi Konyhá já n, vágy  á Polgá rméstéri Hivátál titká rsá gá n. 

 

——————————————————————————————–————————————

Ebéd javaslatom:   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Gyérékéknék 

Forrás: http://www.sziszi.hu/sziszinfo/item/53-oszi-rejtveny 

Forrás:http://juillet.ucoz.com/photo/
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Kömlő  

2017. 

 

Közérdekű telefonszámok 

Polgá rméstéri hivátál: 06-36/481-021   

é-máil: titkárság.kumléu@intéllimáil.hu  

Örvosi réndélo : 06-36/481-031  

Fogorvosi réndélo : 06-36/481-028  

Iskolá: 06-36/481-032 

Ö vodá: 06-36/481-060  
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