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I mmá r itt á nyá r dereká n… Ke rem, 

engedje k meg, hogy dio he jbán beszá -

molják áz elmú lt fe l e v to rte ne seiro l, 

fejleszte seiro l, válámint picit elo re szá-

ládják á ko zeljo vo ben to rte no  eseme -

nyekhez.  

Mint ázt túdjá k, áz elmú lt e vekben meg-

válo súlo  berúhá zá sok, jává re szt á 

START múnkáprográmnák ko szo nheto -

ek. Nem volt ez má ske ppen áz ide n sem. 

A múnká látok folyámátosán zájlánák, de 

o ro mmel tá je koztátom o no ket, hogy 

bizonyos projektek, má r elke szú ltek. 

70%-bán megú júlt á mú velo de si há zúnk 

belso  tere. elso  sorbán á nágyterem, 

mely 60 e v útá n isme t ige nyes ko rnyeze-

tet biztosí t májd á kú lo nbo zo  rendezve -

nyek megtártá sá hoz. Ú j pádlo búrkolátot, 

ú j lámbe riá t, válámint ú j feste st kápott. 

Bo ví tettú k á szí npádot, e s á re gi rossz 

fú ggo nyo k helye re kiálákí tottúnk egy 

szí nfálát is. Felszerele sre e s beú zemele s-

re kerú lt á háng e s fe nytechniká, válá-

mint vo ro s, bá rsony húzátú , fotel jellegú  

sze kek kerú ltek elhelyeze sre.   

Az elmú lt e vekben e pí tett já rdá, válá-

mint áz úrnáfál mege pí te se útá n, áz idei 

e vben ú j kerí te st kápott á temeto nk. A 

múnká látok e pp á nápokbán fejezo dtek 

be í gy most má r bú szke n elmondhátjúk, 

hogy hosszú  ido  útá n nem csák belso  

rendezettse ge ben, hánem kú lso  megjele-

ne se ben is me lto  nyúghelye lehet szeret-

teinknek.   

Elke szú lt áz ’56-os emle kmú  e s immá ron 

90%-os ke szú ltse gben ván áz ú j ko zpár-

kúnk is, melyet áz esti, e jszákái o rá kbán 

ki is vilá gí túnk. Bí zúnk benne, hogy á 

párkot, mint egy ú j ko zo sse gi helyet is 

boldogán veszik májd túlájdonúkbá, 

hiszen Ö no knek ke szú lt. 

Ahogy Ö no knek ke szú l májd á jelenlegi 

ido sek otthoná nák á tálákí tá sá re ve n 

kiálákí tá srá kerú lo  o vodái csoport elhe-

lyeze se re szolgá lo  inte zme ny, hogy á 3 

e ves gyermekeket is kive tel ne lkú l el 

túdjúk májd helyezni, ezzel leheto se get 

ádvá á szú lo knek is, hogy múnká t túdjá-

nák vá llálni kisgyermek mellett is. Az 

e pú let kerí te se immá ron felú jí tá srá ke-

rú lt, ezzel teljesse  te ve  á ko rt. Bú szke n 

mondhátjúk, hogy nincs má r olyán inte z-

me nyú nk, ámely ne kápott volná ú j, sze p 

kerí te st. Há lá áz Istennek, elmondháto , 

hogy á távályi e s áz idei e vben áz e pí to -

ipár terú lete n orszá gos viszonylátbán 

igen nágy kí ná lát mútátkozik á múnká-

vá llálo k szeme lye re. Eze rt szerencse re á 

telepú le sú nko n e lo  fe rfiák nágy re sze 

má r kú lo nbo zo  e pí to ipári ce gekne l, vá l-

lálkozá sokná l dolgoznák, ámely igen 

nágy o ro m szá momrá, mert ez á ltál to bb 

jo vedelem kerú l á csálá dokhoz, e s í gy á 

mege lhete sú k is biztosább, biztonsá go-

sább. ebbo l ádo do án egyre to bb ho lgy, 

ányúká kerú l be á ko zfoglálkoztátá sbá, 

mely nágybán segí ti e s kiege szí ti á csálá -

dok mege lhete se t. Eze rt is to rekszú nk 

árrá, áhogy má r korá bbán emlí tettem, 

hogy minden 3. e ve t beto lto tt gyermeket 

el túdjúnk helyezni o vodá bán. eze rt is 

vá lt szú kse gesse  á csoportok elhelyeze -

se. 

 Ö nkormá nyzátúnk sájá t berúhá zá sáin 

belú l pá lyá zátot í rt ki viácolor já rdá e pí -

te sre á helyi vá llálkozo k szá má rá, ese lyt 

ádvá ez á ltál árrá, hogy telepú le sú nko n 

belú l is e rve nyesú lni túdjánák. Ezt kú lo -

no sen fontosnák tártom, hiszen sájnos 

ke pviselo i ko ro kben is volt, áki ele gedet-

lense ge t fejezte ki, hogy tú l álácsony áz 

á ltálúnk kiájá nlott á r.  

Az elmú lt e vekben áz Ö nkormá nyzát 

re sze ro l precedens e rte kú nek tártom 

ázt, hogy áz Ö nkormá nyzát szá má rá 

elve gezheto  berúhá zá sok elve gze se re á 

helyben le vo  e pí to ipári ce gek mind kie r-

tesí te sre kerú ltek á pá lyá zá si leheto se g-

ro l. Ez áz elmú lt e vekben nem volt tá-

pásztálháto . Elá rúlom Ö no knek, hogy á 

ko zfoglálkoztátották bevoná sá vál, tá mo-

gátá sbo l e s helyi vá llálkozo  szákmái irá -

nyí tá sá vál egyárá nt á temeto  kerí te se, 

mint egy 6.000.000 Ft-bá kerú lt megko -

zelí to leg.  

Folytatás a következő oldalon 
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Sájnos á helyi vá llálkozo k á re gebbi ve-

zete s ideje n kiszorúlták áz Ö nkormá ny-

zátto l kápott múnká k ko re bo l, hiszen 

ánno minden múnká látot kizá ro lág 1 

vá llálkozo  ve gezhetett el. ( Lá sd: Sport-

pá lyá kerí te se 13-14 millio  Ft, Sporto l-

to zo  10 millio  Ft, Tá jhá z to bb mint 10 

millio  Ft Ö nkormá nyzát ko zel 40 millio  

Ft.. stb ) E n ázt gondolom, ezen o ssze-

gek lá ttá n, hogy sokkál nágyobb háte -

konysá ggál e s eredme nyesebben lehe-

tett volná elve gezni e múnká látokát á 

helyi vá llálkozo k versenyeztete se vel 

válámint á telepú le s ko zfoglálkoztátott 

múnká sáinák  bevoná sá vál. Mi megte-

remtjú k á leheto se get árrá, hogy vá llál-

kozo inknák ezek útá n is leheto se geink-

hez me rten túdjúnk helyben is múnká t 

biztosí táni. Terme szetesen, há á vá llál-

kozo kto l úgyán olyán á rú ájá nlátot ká-

púnk, megpro bá ljúk megteremteni á 

leheto se ge t ánnák, hogy mindenki kive-

hesse á re sze t áz elve gzendo  feládátbo l.  

Egy ú j vá llálkozo nák ko szo nheto en, á 

volt TSZ irodá is teljes megú júlá son esik 

á t, melyek útá n ú j múnkáhely is le trejo n 

májd á telepú le sen. 

Meg szeretne m emlí teni tová bbá , hogy 

nem is olyán re gen elindúlt á szú nidei 

szociá lis gyermeke tkeztete s, melynek 

kerete ben 456 gyermek jút minden náp 

ingyenes ebe dhez. Itt szeretne m megko -

szo nni á Nápko zi konyhá dolgozo inák 

kitárto  múnká já t, melynek kerete ben 

to bb mint 600 fo  szá má rá biztosí tjá k á 

finomábbná l finomább e teleket nápro l-

náprá. Terme szetesen szí vesen vá rjúk 

áz Ö no k e szreve teleit, recept e s menú  

o tleteit, hogy mine l sze lesebb ige nyeket 

túdjúnk kiele gí teni e s mine l vá ltozáto-

sább e teleket túdjon á konyhá nk felszol-

gá lni. 

Mivel má r á nyá ri szú net ideje t to ltjú k, 

í gy tú l vágyúnk egy szí nvonálás bállágá -

si ú nnepse gen, áhol szinte n nem lo g-

túnk ki á sorbo l, hiszen nyolcádikos 

tánúlo ink, á bállágá si mú sort megszákí t-

vá egy vá rátlán fláshmobbál tette k szí -

nesebbe  á sok iskolá bán is megszokott, 

ámolyán „tipikús” bállágá st. Tú l vá-

gyúnk á táne vzá ro  ú nnepse gen is, me-

lyen kiosztá srá kerú ltek á gyermekek-

nek já ro  jútálmák, válámint Ö nkor-

má nyzátúnk áz idei e vben 1 millio  fo-

rintrá emelte á gá rdonyi dí j o sszege t is, 

melyet á kitú no  tánúlmá nyi eredme nyú  

gyermekek vehettek á t. 

Hogy picit á jo vo be is tekintsú nk, el-

mondhátom, hogy á telepú le sen zájlo  

múnká látokát tová bbrá is folytátjúk. 

Folyámátos lesz á fú nyí rá s, á telepú le s 

egy re sze n kicsere le sre kerú lnek á ví z-

á tereszek, kie pí te sre kerú l egy rendez-

ve nysá tor áljzát á tá jhá z údvárá n, válá-

mint áz údvár bejá rátá is ú j búrkolátot 

káp, hogy elkerú ljú k eso s ido  esete n á 

sá rbán se tá lgátá st. Ide n is megrendeze s-

re kerú l á fálúnáp e s á bú csú  is. A bú csú  

jelenleg egyeztete s álátt á ll, bí zúnk ben-

ne, hogy egy ú j vá llálkozo  kerete ben 

sikerú l egy nágyobb vidá mpárkot ide-

csá bí táni, ákik á llándo  pártnerke nt le-

hetnek májd re szesei rendezve nyeink 

szí nvonálá nák is. A Fálúnápot illeto en 

ide n sem lesz hiá ny á prográmokbán, 

melyet hámárosán nyomtátott formá -

bán is olváshátnák májd á pláká tokon e s 

á ko zo sse gi oldálúnkon is. Illetve á há-

gyomá nyosto l elte ro en ide n áúgúsztús 

20 helyett áúgúsztús 12-e n e s 13-á n 

lesznek megtártvá á 20-i prográmok, í gy 

á tú zijá te k, á kenye rszentele s, á Ko mlo -

e rt dí j, á dí szpolgá ri cí m, á ko mlo  sport-

já e rt válámint á ko zigázgátá se rt dí ják 

á tádá sá is, illetve á tádá srá, kihelyeze sre 

kerú l á ko mlo i cigá ny múzsikúsok em-

le ktá blá já is, melyet ko veto en egy em-

le kkoncert kerú l megrendeze sre. 

Ö nkormá nyzátúnkná l kiádá srá kerú lt á 

ko ztisztviselo i náp, melynek kerete ben 

múnkátá rsáink egy he tve ge t to lto ttek 

Hájdú szoboszlo n, válámint o vodái dol-

gozo ink Búdápestre, á konyhá  dolgozo -

ink pedig Nyí regyhá zá rá fognák ellá to-

gátni áz idei nyá r folyámá n. Ahogyán 16

-á n lá togátá st tesz delegá cio nk Romá ni-

á bá, A kosfálvá testve rtelepú le sú nko n, 

válámint szinte n me g áz ide n fogádjúk 

Lengyel testve rtelepú le sú nk Rychtál 5 

fo s delegá cio já t. Mind ke t testve rtelepú -

le sú nkkel zájlik áz egyeztete s, hogy me g 

á nyá ri szú net folyámá n Iskolá s tánúlo -

inkát ki túdjúk útáztátni, nyárálni. 

Picit visszákányárodvá el kell mondá-

nom, hogy leheto se get káptúnk á ko z-

foglálkoztátott le tszá m emele se re, mely-

nek ko vetkezte ben á START-on belú l 

145fo  mí g á hágyomá nyos ko zfoglálkoz-

tátá s kerete n belú l immá ron mint egy 

120 fo t túdúnk foglálkoztátni.  

Az idei elso  fe l e vben is to bb csálá d szá -

má rá sikerú lt megteremtenú nk á lehe-

to se get áhhoz, hogy visszáko te sre kerú l-

jo n á ví z, vágy áz á rám szolgá ltátá s. Ter-

me szetesen ezek útá n is szí vesen á llúnk 

rendelkeze se re á lákossá gnák, bá rmi-

lyen proble má megoldá sá bán. Amiben 

túdúnk, ábbán segí tú nk. 

2017 szeptembere ben minden ko ze pis-

kolá s ( gimnázistá, szákmúnká ske pzo s 

illetve szákko ze piskolá s ) diá kúnk isko-

lákezde si tá mogátá sbán fog re szesú lni, 

melyre má r most szeretne m felhí vni á 

szú lo k figyelme t, hogy  szeptemberig 

szí veskedjenek leádni áz iskolálá togátá -

si igázolá sokát áz Ö nkormá nyzát titká r-

sá gá n. 

Ahogyán áz elmú lt e vben ú gy áz ide n 

sem feledkezú nk meg ido s lákosáinkro l. 

Ne ággo djánák, nincsenek egyedú l! Ö n-

kormá nyzátúnk igyekszik segí teni min-

denkinek, ákinek csák lehet. A te l folyá-

má n megero sí tett polgá ro rse ggel vigyá -

zúnk májd á rendre, illetve á te li tú zelo t 

illeto en is felke szú ltek leszú nk, há válá-

kinek szú kse ge lenne rá . Szeptemberto l 

megkezdjú k á kertek e s telkek rendbe-

te tele t, e s áhol lehet ott elve gezzú k á 

szá ntá si múnká látokát is. 

Ve gú l, de nem útolso  sorbán szeretne m 

kiemelni á rendo rkápitá ny ú r beszá mo-

lo já t, mely á legfrissebb ádátok szerint, 

á ko rzethez tártozo  17 telepú le sbo l 

Ko mlo  áz elso  helyen ván ázon telepú le -

sek ko zo tt, áhol á legálácsonyább á bú -

no ze si rá tá. 

Sájnos ezek ellene re mindig is volták, 

vánnák e s lesznek ele gedetlen emberek, 

hiszen nem mindenkinek jo , á jo , de mi 

me gis igyekszú nk ánnák e rdeke ben, 

hogy ne csák ko zse get, hánem ko zo sse -

get is teremtsú nk. 

Kí vá nok á nyá ri ho nápokrá mindenki-

nek jo  pihene st, ú dí to  strándolá sokát, jo  

ege szse get. 

Tisztelettel:  

Turó Tamás 

KÖMLŐ - Köz(ös)séget Alkotunk! 
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A margó szélén… 

 

Ú jrá eltelt egy e v. Egy táne v. E vnyito , náptá ri e vet zá ro  ú nnepse gek (Kárá csony, Ú je v), fe le vzá rá s, hú sve t, bál-

lágá s, e vzá ro , minden e v szoká sos menetrendje, to bb – keve-

sebb izgálommál tá rsúlvá. Elbállágnák á 

nyolcádikosok, reme ljú k felke szú lve árrá, 

hogy iskolá júk, fálújúk, táná ráik hí re t elvi-

szik szerte á vilá gbá.  

Ko vetkezik á nágy bállágá si dí nom – dá -

nom, útá ná fele bredek. Ve gig megyek áz 

útcá n – ke t dáráb to bo l kito ro tt áká cfá, 

egyik sem vihár á ldozátá. Ke rdezem: mit 

tánúlták ezek á gyerekek, vágy hol tánúl-

tá k ezt á fe ktelen vádsá got, hogyán fognák 

ezek á ko rnyezetú kre ú gyelni? Az egyik 

áká cfá lehetett 4-5 e ves, á má sik má r ido sebb, ú gy 9. Egy 

áká cfá to rzse kb. hárminco t e v álátt lesz húszono t centi vás-

tág! Fel túdjá k-e me rni á ká rt? Nem, mert sájnos legto bbjú k-

nek nincs e rze ke váláminek áz e rte ke hez.  

 

 

 

Nem á pe nzbeli e rte kre gondolok (sokszor áhhoz se), hánem 

egyá ltálá n erko lcsi e rte kro l. Nem gondol rá , hogy váláki ázt 

á fá t elú ltette, gondozzá (locsoljá, metszi stb.), ko veti no ve-

kede se t e s o rú l terebe lyesede se nek. En-

nek áz embernek á múnká já t semmibe 

veszik, mert nekik áz nem múnká, ámie rt 

nem já r (sokszor tú lzott) be r. Azok á 

gyermekek, ákik ege sz náp betegesen 

interneteznek á telefonjáikon, nem keres-

nek rá  olyásmire, mint Eúro pá legszebb 

fá já, verseny, ámelyre sokszor mágyárho-

ni fá t is neveznek. Pedig ká r, hogy csák á 

mú lo  o ro mo ket hájkúrá sszá k. Ez á teve -

kenyse gú k lelki szege nyekke  teszi o ket. Jo  

lenne válámit tenni fele breszte sú k, felrá -

zá súk e rdeke ben. 

Mi lesz pá r e v mú lvá á felú jí tott párkbo l, há á gyermekek 

nem e rte kelik á ko rnyezetú kben e lo  emberek fá rádozá sáit?  

Pap Katalin 

Kömlő Népe Alapítvány 

 

A  Ko mlo  Ne pe Alápí tvá nyt á ko zse g elso  o nkormá nyzátá 

álápí tottá 1991-ben. Az eltelt 26 e vben áz álápí tvá ny 

folyámátosán mú ko do tt, igáz nem mindig lá tvá nyosán. A 

legnágyobb megválo sí tá sá á Kiss A bel fálúhá znák rendelte-

te sszerú  á tálákí tá sá volt. A ne hái hárángozo  láká st To ro k 

Pe ter csere vel ádtá á t á Ne met Istvá n polgá rmester vezette 

testú letnek, mely te nyro l áz ákkori táná cstágok me lyen háll-

gátták á fálúhá z ávátá sákor. Úgyánis, há To ro k Pe ter á há zát 

nem vette volná meg á kátolikús egyhá zto l e s nem tette vol-

ná kí vú l rendbe, lehet, hogy á mostáni vezeto se gnek eggyel 

to bb romot kellett volná eltákárí tániá. 

Az álápí tvá ny lá tvá nyos mozgo sí tá sá Tú ro  Támá s polgá r-

mester ú r szí nrele pe se vel to rte nt, áki ú j kúráto riúmot vá -

lásztátott e s meghátá roztá, hogy áz álápí tvá nynák ce ljái el-

e re se nek megfelelo en kell mú ko dnie. Egyik álápce l e pp á 

Ko mlo  Ne pe helyi ismerteto  láp kiádá sá, melynek ányágá t 

o sszegyú jtve Me rcse ne  Húszti Mo niká rendezi kellemes, 

olvásmá nyos álákbá. 

A 2014 tele o tá megszokott kúltúrá lis teve kenyse geket is áz 

álápí tvá ny finánszí rozzá, me gpedig á má r szinte há zi zene-

kárnák szá mí to  Gondá Lá szlo  vezette mú ve szcsoport felle -

pe seit, má s mú ve szek felle pe seit, válámint áz áúgúsztús 20-

iká n elmárádhátátlán tú zijá te kot is.  

 

 

 

Távály e s ide n is 50 – 50000 forinttál segí tettú k á Bálátonon 

nyárálo  csoportot, hogy nyárálá súk me g e lme nydú sább le 

hessen. 

Mindezt csák ákkor tehetjú k, há szá mlá nkon megfelelo  

ányági áláppál rendelkezú nk. Az ide n kritikús helyzetbe 

kerú ltú nk, s csúpá n áz o nkormá nyzát á ltál kií rt pá lyá zát 

ko nnyí tett helyzetú nken. Jelenleg olyán pá lyá zát elo ke szí te -

se n dolgozúnk, mely leheto ve  tenne  á Ko mlo i Kúltúrá lis Ná-

pok egy hetes rendezve ny me g szí nesebbe  te tele t. 

Az alapítvány tevékenységét magánadományokkal is 

lehet segíteni a Mátra Takarékszövetkezet kömlői ki-

rendeltségénél vezetett 62000095-10000018 számú 

számlára történő befizetéssel vagy utalással. A befize-

tett összegekről bizonyítványt állítunk ki, adott esetben 

finanszírozási szerződést is kötünk. 

Ke rjú k, hogy o tleteikkel, gondolátáikkál segí tse k álápí tvá -

nyúnk múnká já nák me g szí nesebbe  te tele t, fálúnk kúltúrá lis 

o ro kse ge nek tová bbi gázdágí tá sá t. 

 

Pap Katalin 

 kuratóriumi elnök  
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A  Sú to  Andrá s A ltálá nos Iskolá Gá rdonyi Ge zá Tágiskolá -já bán nágyon mozgálmás volt á táne v ve ge.  

Jú niús elso  nápjáibán tánúlo ink á Diá kolimpiá orszá gos do n-

to je n nágy sikerrel szerepeltek Sio fokon strándlábdárú gá s 

sportá gbán, áhol áz 5. helyet sikerú lt megszerezni. Grátúlá -

lúnk á csápát tágjáinák, válámint felke szí to  táná rúknák, Kol-

lá nyi Gyo rgy testnevelo  táná rnák. 

Jú niús 9-e n, pe nteken rendezte á Diá ko nkormá nyzát á gyer-

meknápi rendezve nye t, áhol 13 helyszí nen vicces feládátok 

szo rákoztáttá k á gyermekeket.  A náp ve ge n finom gúlyá sle-

vest fogyászthátták á szábádbán.  

Jú niús 17-e n eljo tt á bú csú  

pillánátá á bállágo  nyolcádi-

kosáink szá má rá. 28 „ve n 

diá k” vett most bú csú t áz 

osztá lyfo no kto l, táná ráito l, 

iskolátá rsáito l e s á megszo-

kott iskolá fáláito l. Iskolá-

tá rsáikon kí vú l Bátá Ro -

bertne  táginte zme ny-vezeto  

e s Túro  Támá s polgá rmes-

ter bú csú ztáttá á bállágo kát. 

Jo vo re má r á fú zesábonyi 

Remenyikben, áz egri Szil-

á gyi Erzse bet Gimná ziúm-

bán, á Kereskedelmiben, 

Kossúth Zsúzsá Szákgimná -

ziúmbán, Bornemisszá bán, 

á mezo ko vesdi Szent Lá szlo  

Gimná ziúmbán, á hevesi 

Eo tvo sben, Benedek Elek 

Szákiskolá bán folytátjá k  

tánúlmá nyáikát.  

A rendkí vú l megháto , ú nnepe lyes bú csú zo t ko veto en egy 

fergeteges fláshmob tá ncbemútáto t ádták elo , ámelyet Antál-

Ölájos Rená tá táná r ne ni segí tse ge vel tánúlták meg.  

Az ú nnepe lyes táne vzá ro t jú niús 21-e n tártottúk. Itt e rte kel-

tú k á táne v nevelo -oktáto  múnká já t, á hiá nyossá gokát e s á 

kiemelkedo  eredme nyeket. Szo  esett árro l, hogy 12 tánúlo -

nák e vet kell isme telnie, 11 tánúlo  pedig jáví to  vizsgá vál kez-

di áz ú j táne vet.  

Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzátá, ánnák ke pviselete ben Túro  

Támá s polgá rmester Gá rdonyi-dí jjál tú ntette ki á legjobb 

tánúlo kát e s á tádtá áz ezzel já ro  pe nzjútálmát. 

Alsó tagozatban kitűnő tanulmányi eredmény ért el: 

Botos Orsolya, Nagy László, Csúz Bálint, Suha Emília első 

osztályos tanulók, 

Balogh Dzsesszika, Horváth Bence, Lakatos Alexandra 2. b 

osztályos tanulók,  

Ramos Béla 3.a, Lólé Viktória 4.a, Bari Erik Alex 4.b, Kállai 

Fanni 4.b osztályos tanulók, akik a díszoklevél mellé 

15.000 Ft pénzjutalmat vehettek át.  

Jeles tanulmányi eredményéért Berki Ádám első osztályos,  

Kállai Virgínia, Turó Dzsinó 2.a,  

Fehér Viktória, Mohácsi Nelli, Rézműves Attila, Turó Mirel-

la, Turó Molli 2. b osztályos tanulók, 

Gál Norbert, Turó Tifani és Varga Anikó 3. osztályos tanu-

lók, 

Száva Mirella 4.a és Lólé 

Henrietta 4.b osztályos 

tanulók.  

Ők díszoklevelet és 

10.000.Ft pénzjutalmat 

vehettek át. 

Felső tagozatban 2 tanuló 

ért el kitűnő tanulmányi 

eredményt: 

Nagy Nikoletta 5.a és Illés 

Tamás Dávid 5.b osztályos 

tanulók. Ők emlékplakett 

és díszoklevél mellé 

20.000 Ft pénzjutalmat 

vehettek át. 

Jeles tanulmányi ered-

ményt ért el   

-Rézműves Marica, Fodor 

Júlia Evelin 5.b osztályos 

- Kállai Mercédesz, Lólé Milán és Turó Fruzsina, Varga 

Tibor 6.a, 

- Besenyei Máté Péter 6.b 

Antók Gábor és Pengő Dávid Gergő 7.a osztályos tanulók. 

Ők az emlékplakett és díszoklevél mellé 15.000 Ft pénzju-

talmat vehettek át.  

A váká cio  álátt á kellemes e s hásznos ido to lte st teszik leheto -

ve  á nyá ri tá borok: 

14 tánúlo  Bálátonszemesen, 60 tánúlo  pedig nápko zis Erzse -

bet-tá borbán vehet re szt. 

Kellemes szú nido t, vidá m váká cio t, múnkátá rsáimnák pedig 

me g kitárto  múnká t, májd jo  pihene st kí vá nok! 

Bata Róbertné  

tagintézmény-vezető 
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N ápsú te ses sze p ido  ko szo nto tt áz o vodá nkrá e s kí se -

ret ve gig á korányá ri o vodái eseme nyeket. 

Má jús eleje n ko szo nto ttú k áz e desányá kát, minden csoport á 

kicsikto l á legnágyobbákig izgátottán ke szú lt áz ányúká k e s 

nágymámá k ko szo nte se re. Szorgálmásán gyákoroltá k á 

szebbne l szebb ko szo nto  verseket e s dálokát, hogy me lto n 

ko szo nthesse k szeretteiket. Emellett mágúk ke szí tette k el áz 

ájá nde kokát is ámivel á mágúk mo djá n há lá ltá k meg ányúká -

júknák e s nágymámá júknák á szereto  to ro de st. Sok- sok pi-

tyergo  e s szipogo  e des-

ányá e s nágymámá hágytá 

el meghátottsá ggál áz ú n-

nepse g útá n áz o vodá fálá-

it.  Az ányá k nápi ú nnep-

se g áz o vodái csoportok-

bán áz e vzá ro t is mágá bán 

fogláltá, ezá ltál lezá rvá áz 

ege sz e ves szákmái mún-

ká t.  Azonbán áz e let nem 

á llt meg áz o vodá bán, á 

nágycsoportosok tová bb 

ke szú ltek áz o vodái bállá-

gá srá, áhol me lto n e s szí n-

vonálás mú sor kerete ben á 

meghí vott vende kek e s 

csálá dtágok elo tt bú csú zták el áz o vodá júkto l á gyo nyo rú  

sze pen feldí sztett o vodá údváron.  Itt ádták szá mot áz elmú lt 

há rom e v álátt szerzett ismereteikro l áz o vodá bán tánúlt 

dálokbo l e s versekbo l ko to tt ú nnepi csokorrál. A bállágo  

nágycsoportosokát elbú csú ztáttá minden kiso vodá s. Apro  

ájá nde kokkál kedveskedtek á szeptemberben iskolá t kezdo  

tá rsáiknák. 

Gyermeknáp álkálmá bo l á Nyí regyhá zi A llátkertbe lá togát-

túnk el, ez egy hosszább útázá s volt í gy ide á nágycsoportos 

gyermekek jo ttel. Ö riá si e lme nyt jelentett á gyermekeknek 

ez á kirá ndúlá s, hiszen ez egy gyo nyo rú  á llátkert telis tele 

szá múnkrá idegen e s egzotikús á lláttá. Ö riá si ákvá riúmbán á 

fejú nk fo lo tt ú szká lo  cá pá kon á t áz elefá ntok, gorillá k e s sok 

-  sok á llát lá tvá nyá mindenkit elvárá zsolt. Az o riá si párkot 

ko rbejá rvá mindánnyián nágyon elfá rádtúk, de o ro k e lme -

nyeket szereztú nk. Azonbán áz o vodá bán márádt gyermekek 

sem márádták ki á gyermeknápi ú nneple sbo l zene s elo ádá st 

tekintettek meg á csodá látosán felú jí tott mú velo de si há zbán. 

Az o vodá bá visszáte rve árcfeste s, csillá mtetová lá s e s lúfi 

vá rt minden kisgyermeket. 

Az o vodái beirátkozá s má júsbán megto rte nt minden hármá-

dik e lete ve t áúgúsztús 31-ig beto lto  kisgyermek szú lo je meg-

jelent e s gyermeke t beí ráttá. Az o vodákezde sro l szo lo  hátá -

rozátokát á kedves szú lo k megkáptá k.  

Az e vzá ro  szú lo i e rtekezleten sájnos á 109 gyermek szú lo je -

bo l mindo sszesen 39 szú -

lo  vett re szt. Ez nágyon 

álácsony le tszá m, mind-

ánnyiúnknák nágyon fon-

tos, hogy á gyermekek 

e rdeke ben á szú lo kkel 

mine l szorosább egyú tt-

mú ko de s legyen. A szú lo i 

e rte kelte k áz o vodápedá-

go gúsok áz ege sz e ves 

nevelo i múnká t. A csopor-

tok e lete t á gyermekek 

fejlo de se t. Itt káphátott 

tá je koztátá st á kedves 

szú lo  áz o vodá minden-

nápjáiro l eseme nyeiro l, 

illetve á gyermeke o vodái elo menetelro l. Tová bbá  á szú lo i 

e rtekezleten lehetett ige nyelni á nyá ri o vodái ellá tá st is. A 

nyá ron is 30 kisgyermek ellá tá sá t túdjúk biztosí táni á nyá ri 

o vodá kerete ben. A to bbi kisgyerek á nyá ri ko ze tkeztete s 

kerete ben jút meleg e tkeze shez melyet áz Nápko zi konyhá n 

túdnák á tvenni. A nyá ri o vodá jú niús 19- he tfo to l áúgúsztús 

11 pe ntekig tárt. Ezútá n á nyá ri tákárí tá si kárbántártá si szú -

net ko vetkezik. Ez álátt áz ido  álátt to rte nik áz o vodá tisztá-

sá gi feste se e s áz ápro bb kárbántártá si múnká látok sorozátá.  

Az o vodá sáinkát 2017. szeptember 01-n pe nteken vá rjúk 

nágyon sok szeretettel. 

Kí vá núnk mindenkinek nágyon kellemes e s pihenteto  nyárát 

áz o vodá minden dolgozo já e s gyermeke neve ben. 

MajorosZita 

óvodavezető 
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Tisztelt Kömlőiek! 

 

E ngedje k meg, hogy beszá molják á Ko mlo i Nápko zi 

Konyhá elmú lt ke t ho nápbán to rte nt eseme nyeiro l. 

Nápi teendo ket 3 fo  á llá sú  száká cs lá tjá el, 6 ko zfoglálkoztá-

tott konyhái kisegí to  segí tse ge vel.  

Vende ge tkeztete st jelenleg megko zelí to leg 45 fo  veszi ige ny-

be.  

2017. má jús 31-e n nyúgdí jbá vonúlá sá nák álkálmá bo l bú -

csú ztáttúk el Forgá csne  Szerecz A gnes e lelmeze svezeto  ász-

szonyt. Aki ko zel 23.-e ven keresztú l to lto tte be á Nápko zi 

Konyhá vezeto i pozí cio já t. Bú csú ztáto n á volt múnkátá rsái e s 

jelenlegi inte zme nyvezeto  mondták ko szo netet áz elmú lt 

e vek kitárto  e s á ldozátos múnká já e rt. Ajá nde kkosá rrál, vi-

rá ggál e s egy emle kláppál kedveskedtek áz egyú tt to lto tt 

ido k emle ke re.  

2017. jú niús 19.-e n megkezdo do tt á nyá ri szociá lis gyermek-

e tkeztete s, melyet ide nyá ri szú net folyámá n 456 kisgyer-

mek vesz ige nybe.  

Ebbo l kifolyo lág áz Ö nkormá nyzát ko zve leme ny kútátá st 

tártott áz e tkeztete st ige nybe vevo  gyermekek szú leine l, en-

nek eredme nyeke nt elmondhátom, hogy rendkí vú l sok pozi-

tí v visszájelze s e rkezett á felszolgá lt e telek mino se ge vel, 

mennyise ge vel e s konyhái dolgozo k múnká já vál kápcsoláto-

sán. Terme szetesen o tleteiket, e szreve teleiket tová bbiákbán 

szí vesen fogádjúk, hiszen ce lúnk tová bbrá is áz, hogy áz e t-

keztete s szí nvonálá t tová bb neveljú k.  

,, Meg vágyok ele gedve teljesen áz ebe d mino se ge vel e s 

mennyise ge vel is. Nágyon sze pen ko szo njú k polgá rmester 

ú rnák, hogy nyá ron is biztosí tjá gyermekem szá má rá áz in-

gyenes ebe det. Nágyon nágy segí tse g, mivel e n is meg pá rom 

is ko zmúnká n dolgozúnk e s í gy gyermekem szá má rá bizto-

sí tvá ván áz ebe d. Nágyon há lá sák vágyúnk neki ”  

/Törőcsik József/ 

,, Nágyon finom áz ebe d, vá ltozátos.  Ko szo njú k sze pen, hogy 

nyá ron is biztosí tjá k á csálá dom szá má rá áz e tkeztete st. ’’ 

/Burai Julianna/ 

,, Meg vágyok ele gedve áz e tel mino se ge vel e s mennyise ge vel 

is. Nágyon nágy segí tse g, hogy nyá ron is biztosí tjá k szá -

múnkrá áz ingyenes e tkeztete st. Ko szo no m sze pen Polgá r-

mester Ú rnák, hogy ennyit segí t rájtúnk. Tová bbi jo  múnká t 

kí vá núnk neki. ’’ 

/Marczeli Tímea/ 

,, Nágyon finom, vá ltozátos.  Ko szo nettel tártozok mind Pol-

gá rmester Ú rnák, mind pedig á konyhái dolgozo knák. Mert  

 

 

nágyon sokát kell nekik dolgozni, hogy ennyi ádágot elke szí t-

senek. Ú gy gondolom, áki ige nybe veszi á nyá ri szociá lis 

gyermeke tkeztete s ánnák nágy segí tse g. Hiszen he tfo to l pe n-

tekig biztosí tvá ván gyermekeink e tkeztete se. Me g egyszer 

nágyon sze pen ko szo no m. ’’ 

/Nagy Sándor/ 

,, Meg vágyok ele gedve áz ebe d mino se ge vel e s mennyise ge -

vel is. Nem lehet egy szávám sem. Nágyon o rú lo k, hogy bizto-

sí tjá k gyermekeim szá má rá nyá ron is áz ingyenes e tkezte-

te st.  ’’ 

/Góg Anita/ 

,, Nágyon sze pen ko szo no m Polgá rmester Ú rnák e s á Kony-

hái dolgozo knák, hogy biztosí tjá k szá múnkrá nyá ron is áz 

ingyenes e tkeztete st. Nágyon finom í zletes e teleket ke szí te-

nek, emellett bo se ges ádágot kápúnk. Me g egyszer nágyon 

sze pen ko szo no m, igázá n há lá sák vágyúnk. ’’ 

/Burainé Kállai Tímea/ 

 

 

 

 

 

A Kömlői Napközi Konyha dolgozói: 

Pengő Roland intézményvezető, Túró Róbertné főszakács,  

Balázs Brigitta szakács, Oláh Józsefné szakács, Tóth Rita 

adminisztrációs munkatárs,  

Túró Józsefné konyhai kisegítő, Kolompárné Illés Zsuzsanna 

konyhai kisegítő, 

 Pleskó Miklósné konyhai kisegítő, Csík Klaudia konyhai 

kisegítő,  

Csonka Róbertné konyhai kisegítő, Túró Erzsébet konyhai 

kisegítő 

 

Nagyon szépen köszönöm minden egyes alkalmazottamnak 

az áldozatos, és lelkiismeretes munkáját.  

 

 

Pengő Roland 

intézményvezető 



KÖMLŐ NÉPE 

7 

 

 
 

 
 

Tisztelt Kömlőiek! 

 

E ngedje k meg, hogy beszá molják Gondozá si Ko zpont 

elmú lt ke t ho nápbán to rte nt eseme nyeiro l. 

Jelenleg 24 fo  veszi ige nybe á há zi segí tse gnyú jtá st e s 70 fo  

veszi ige nybe á szociá lis e tkeztete st, ámely folyámátosán 

no vekszik. Nápi teendo ket 2 fo á llá sú  szociá lis gondozo no  

lá tjá el e s 6 ko zmúnká s segí ti á mindennápi múnká júkát.  

Gondozottákkál nápi kápcsolátbán vágyúnk e s leheto se gem-

hez me rten meg szoktám o ket lá togátni. Lá togátá somát foly-

tátom.  

,, Meg vágyok ele gedve á gondozo no  múnká já vál, ámit ke rek, 

to le megcsiná ljá, nem lehet rá  pánászom. Az ebe d mino se ge -

vel, mennyise ge vel is meg vágyok teljesen ele gedve. Hozzá  

teszem ámio tá száká cs vá ltá s to rte nt, nágyon sokát vá ltozott 

áz e tel mino se ge.  

Polgá rmester Ú rrá sem lehet pánászom, mindig vá gátjá á 

fú vet. A fálút nágyon rendbe tette. Te len is káptúnk tú zele si 

tá mogátá st, e s 10.000 ft-ot pedig kárá csony álkálmá bo l káp-

túnk. Nágyon o rú ltem neki, hiszen egyik polgá rmesterto l 

sem káptúnk me g ilyen segí tse get. Kí vá nok neki tová bbi jo  

múnká t. ’’ 

/Tolnai Tiborné/ 

,, Anitá nágyon jo l ellá tjá á feládátá t, nem lehet rá  pánászom. 

Lelkiismeretesen dolgozok. Tákárí t, bevá sá rol szo vál, ámit 

ke rek, megcsiná ljá. Betegse gem miátt tá vol voltám, e s á prilis 

ve ge to l veszem ú jrá ige nybe á gondozá st. Polgá rmester Ú rrá 

rosszát nem mondhátok, nágyon jo l dolgozik. Sájnos csák 

já ro kerettel túdok ko zlekedni, de mikor lá nyáim ko rbe visz-

nek á fálún szemmel lá tháto  á fejlo de s. ’’ 

/Szászi Joachimné/ 

,, Nekem semmi gondom nincs á gondozo no vel. Arányos, 

kedves szorgálmás. Amit ke rek, megcsiná ljá. Az ebe d nágyon 

finom, e s emellett olcso bb is lett. Polgá rmesterrel igáz me g 

csák egyszer besze ltem telefonon. De lá tni lehet, hogy szor-

gálmásán dolgozik. Folytássá ilyen lelkiismeretesen múnká -

já t tová bbrá is.  Jo l esik, hogy meglá togátnák á vezeto k is. ’’ 

/Cseh Györgyné/ 

,, Meg vágyok ele gedve á gondozo no vel, ámit ke rek, megcsi-

ná ljá. Igáz me g nem ke rem á há zi segí tse gnyú jtá st, mert elbí -

rom lá tni mágám. Az ebe d nágyon finom e s olcso . Má r ázt is 

meg túdom á llápí táni, hogy mikor melyik száká cs fo z. 26 

lágzibán fo ztem. Polgá rmester Ú rrá rosszát mondáni nem 

lehet. Amit ke rú nk, to le teljesí ti, igáz szinte ke rni sem kell. 

Azt nem túdom, hogy mie rt kellett, ennyi ido nek el telni-e 

hogy ilyen vá ltozá sok to rte njenek á fálú e lete ben?  

Kí vá nok neki tová bbi eredme nyes múnká t e s nágyon vigyá z-

zon mágá rá. ’’ 

/Kádár Józsefné/ 

 

Gondozották nágyon sze pen ko szo nik, hogy ilyen kedvezme -

nyes e tkeze sben re szesú lnek. 

2017. jú liús 1-to l á szociá lis álápszolgá ltátá s (há zi segí tse g-

nyú jtá s e s szociá lis e tkeztete s) vezete se t Me rcse ne  Húszti 

Mo niká lá tjá el.  Fordúljánák hozzá  bizálommál. 

 

Pengő Roland  

mb. vezető 

A Hősökre emlékeztünk 

M á jús 28-á n, vásá rnáp, 

9.30 kezdettel emle -

keztú nk ázokrá á ho so kre, 

ákik e letú ket á ldoztá k áz I. e s 

II. vilá ghá ború bán. A Ho so k 

nápi megemle keze s ú nnepi 

szentmise vel kezdo do tt á 

templombán, májd á Himnúsz 

elhángzá sá útá n kerú lt sor á 

polgá ri megemle keze sre. Dr. 

vite z Nágy Jeno  száválátá útá n 

Túro  Támá s polgá rmester 

ú nnepi besze de ko vetkezett, 

melyben megelevenedtek 

elo ttú nk á szo rnyú  há ború k 

pillánátke pei, á csátáte ri bor-

zálmák, áz á rvá k, o zvegyek, 

ányá k jájszávái, ko nnyei. A 

legifjábbák ko zú l Ká llái Fánni,  

 

Szá vá Mirellá e s Számko  Ro-

náld egy-egy dállál, verssel 

emle kezett. A Nefelejcs Ne p-

dálko r tágjái isme t szí nvoná-

lás mú sort ádták elo , mely-

ben egy imá t, kátonádálokát 

e nekeltek. Ke t tágjúk, Ká dá r 

Jo zsefne  e s Sipos Lájosne  ho s 

kátoná kro l szo lo  verseket 

szávált. Az útolso  emle kezo  

Ko ro mi Ferenc volt, áki egyik 

sájá t verse t mondtá el. A Szo -

zát elhángzá sá útá n á rendez-

ve ny koszorú zá ssál e rt ve get.  

 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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Tisztelt Kömlőiek! 

E ngedje k meg, hogy beszá molják á Ko mlo i Sport Clúb 

2016/2017.-es eredme nyeiro l. 

Jelenleg ke t szákosztá llyál mú ko dik áz egyesú letú nk, lábdá-

rú go  e s ásztálitenisz szákosztá llyál.  

Az ásztálitenisz szákosztá ly 2016/2017.-es e vben NB III. 

E szák-Mágyárorszá gi ‘’A’’ Csoportjá bán indúlt. Itt pedig ke t 

csápáttál is neveztek. 

Első számú csapat tagjai: Búktá Zoltá n, Búrái Já nos, Csiko s 

Csábá Lá szlo , Pállá Miklo s. 

 11 csápát ko zú l 3. helyen ve geztek. 

Második számú csapat tagjai: Bálá zs Tibor, Csápo  Dá niel, 

Kálmá r Pe ter, Júrá nyi Istvá n, Hálko  Sá ndor.   

Sájnos o k visszákerú lnek á Megyei I. osztá lybá. 

Labdarúgó Szakosztály eredményei: 

2016/2017-es e vben is neveztú nk á Bozsik prográmbán. Eb-

ben áz e vben 4 csápáttál neveztú nk  

(Ú7-Ú9-Ú11-Ú13) csápátokkál vettú nk re szt á prográmbán. 

Itt áz eredme ny nem szá mí t, árrá kell to rekedni, hogy á fiátál 

gyermekekkel megszerettetni á fútbállt. He tro l he tre re szt 

vesznek kú lo nbo zo  torná kon, áhol igen sze p eredme nyeket 

e rnek el.  Felke szí to jú k: Besenyei Já nos edzo . 

2016/2017-es e vben Ifjú sá gi e s Felno tt csápátúnk á Megyei  

II. Ösztá ly Keleti csoportjá bán indúlt el.  

Ifjúsági csapat eredménye:  

7. helyet foglalják el a tabellán.  

24 me rko ze sbo l 11gyo zelem, 3 do ntetlen e s 10 verese get 

túdhát mágá útá n á csápát. 35 pontot sikerú lt nekik o ssze-

gyú jteni. Vezeto edzo : Súhá Zoltá n 

Felnőtt csapat eredménye: 

10. helyen zártak a felnőttek.  

26 me rko ze sbo l 9 gyo zelem, 8 do ntetlen, 9 verese get túdhát 

á csápát mágá útá n. Szinte n 35 pontot sikerú lt o sszegyú jteni-

ú k. Vezeto edzo : Ká llái Sá ndor  

2017. áúgúsztúsi Verseny Bizottsá gi ú le sen fog kiderú lni, 

hogy á Lábdárú go  Szákosztá lyúnk 2017/2018.-ás hol fog 

indúlni. 

Ko szo njú k sze pen Ö nkormá nyzátnák e s Polgá rmester Ú rnák 

á rengeteg tá mogátá s, mert ne lkú lú k nem tárthátná nk, ott, 

áhol most vágyúnk. Ko szo njú k minden egyes já te kosnák áz 

ege sz e ves múnká já t, vezeto edzo knek.  

Jo  pihene st e s eredme nyes felke szú le st kí vá nok! 

 

Pengő Roland 

elnökségi tag 

 

A Kömlői Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

2017. év első féléves beszámolója 

 

Az elso  fe le ves teve kenyse gú nk, csák ú gy, mint áz elo zo  e vek-

ben, igen mozgálmásrá sikeredett 

Febrúá rbán elfogádá srá kerú lt á ko ltse gvete s tervezetú nk, 

mely áz e ves á llámi normátí v tá mogátá sbo l (792.000.-Ft) e s á 

feládátálápú  tá mogátá sbo l (408.000.-Ft)-bo l tevo dik o ssze. 

Má rciúsbán eskú te telre kerú lt sor, í gy ú jább ke pviselo tá r-

súnk csátlákozott á romá o nkormá nyzát múnká já hoz, Ille s 

Aniko  szeme lye ben. 

A prilisbán 234 csálá d kápott veto mágot á „Minden gyerek 

lákjon jo l” Alápí tvá nyhoz benyú jtott pá lyá zát ve geredme nye-

ke nt. A veto mág csomágokát, mint minden e vben á Hit Gyú le-

kezet o nke ntesei szá llí tottá k Ko mlo re. A Májá lison Lo le  Lájos 

ke pviseltette mágá t á fo zo versenyen. Bábgúlyá ssál vende gel-

te meg áz odáe rkezo , e hes, igen nágy szá mú  ko zo nse get, áki-

ket odávonzott áz ege sznápos jo  hángúlátú  e s í zle sesen o sz-

szevá logátott mú sor.  

Testú leti ú le sú nko n elfogádá srá kerú lt á mo dosí tott e s á tcso-

portosí tott ko ltse gvete sú nk. Ennek eredme nyeke nt 2 ú j te tel-

lel bo ví tettú k á szociá lis terú letet. 

1., Adomá nyok Ko mlo re szá llí tá sá (95.000.-Ft) 

2., Irodá e s tákárí to szerek (50.000.-Ft) 

Immá r hágyomá nnyá  vá lt á jo l tánúlo  á ltálá nos iskolá s gyere-

kek jútálmázá sá á Gá rdonyi-dí j kerete ben, ámit áz ide n 

50.000.-Ft-tál tá mogátúnk. A há trá nyos helyzetú  diá kok Bálá-

toni nyárálá sá t 35.000.- Ft-tál tá mogátjúk, ezzel segí tjú k elo  á 

gondtálán kikápcsolo dá súkát. 

Sájnos áz e v elso  fele ben 2 romászá rmázá sú  ko mlo i lákosto l 

kellet ve gso  bú csú t vennú nk, kikre koszorú vál, virá gcsokor-

rál emle keztú nk meg, í gy ro ttúk le kegyeletú nket Túro  A rpá d 

e s Vá rádi Gizellá elhúnyto l. 

Má rciús 20-to l ú jrá álkálmázá sbán foglálkozhátom á nemzeti-

se gi ú gyekkel, á lákossá g kisebb-nágyobb proble má ivál, pl.: 

ú rláp kito lte se, ke rve nyek megí rá sá, telefonos ú gyinte ze s stb.  

Ko szo njú k Polgá rmester ú rnák, hogy ú jrá á Nemzetise gi Ö n-

kormá nyzát irodá já ke nt mú ko dik á volt NET-ezo  e pú lete, e s 

ko szo net illeti áze rt á sok segí tse get is, ámit náp, mint náp 

nyú jt o nkormá nyzátúnk mú ko de se hez. 

 

Farkasné Danyi Tünde 

KRNÖ elnök 



KÖMLŐ NÉPE 

9 

 

 

A  szú lo k jelento s re sze minden lehetse ges ve do oltá st be 

szeretne ádátni gyermeke ve delme e rdeke ben, má sok 

viszont me g á ko telezo  oltá sok beádá sá t is ke sleltetni pro bá l-

já k, átto l tártvá, hogy á sok ve do oltá s tú lterheli á gyermek 

e retlen immúnrendszere t. 

Vá lásztháto  ve do oltá sok 2017-ben: 

Ezek á ve do oltá sok nem ko telezo ek, de bizonyos esetekben 

ero sen ájá nlották e s á há ziorvos í rjá fo l. 

Gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltás 

Má r 2 ho nápos korto l ádháto , ke tszeri ádá s szú kse ges áz 

álápimmúnizá lá shoz e s egy e v mú lvá 1 megero sí to  oltá s szú k-

se ges. A vákciná k nem ádnák e lethosszigláni ve delmet, 5-10 

e v eltelte útá n má r nem szá mí thátúnk ve dettse gre. To bbfe le 

ve do oltá s le tezik á ferto zo  ágyhá rtyágyúlládá s ellen, mike nt á 

bákte riúmnák is to bb ú gynevezett szerotí púsá ván. Ván olyán 

ve do oltá s, ámelyik csák áz egyik tí púsú  ferto zo  ágyhá rtyá-

gyúlládá s ellen ve d, ilyen á C-tí púsú  vágy á B-tí púsú  elleni, 

forgálombán le vo  ve do oltá s. A kombiná lt ve do oltá s ne gy sze-

rotí pús ellen ve d. Az álápimmúnizá lá s útá n 3-5 e vente szú kse -

ges áz ú jráoltá s. 

2017. jánúá r egyto l á á meningococcús C tí púsá elleni vákciná 

ingyenesen ele rheto ve  vá lt minden ke te vesne l fiátálább gyer-

mek szá má rá. 

Kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védőol-

tás 

A kúlláncs-encephálitis (ágyvelo gyúlládá s) elleni vákciná, 

ináktí vá lt ví rúst tártálmáz, kú lo no sen ájá nlott kertes há zbán 

láko knák, terme szetjá ro knák e s bizonyos foglálkozá sok 

(erde sz, vádá sz) esete n. Az álápimmúnizá lá s há rom oltá sbo l 

á ll (elso  e vben 2, egy e v mú lvá 1), májd 3-5 e venke nt 1 emle -

kezteto  oltá s szú kse ges. 

Bárányhimlő elleni védőoltás 

A bá rá nyhimlo  elleni ve do oltá st 2 álkálommál kell beádni. 

Enyhe melle khátá sái lehetnek: enyhe bo rjelense gek áz oltá s 

helye n, ho emelkede s. 

Rotavírus elleni védőoltás 

A rotáví rús ve do oltá s szá jon á t ádott vákciná, melyet 6 ho ná-

pos korig ce lszerú  beádni.  Enyhe melle khátá sái lehetnek: 

ingerle kenyse g, e tvá gytálánsá g, ho emelkede s, nágyon enyhe 

hásmene s. 

Influenza elleni védőoltás 

Fokozottán ájá nlott á vesze lyeztetettek szá má rá: 60 e ven fe-

lú liek, idú lt betegse gben szenvedo k, ko zo sse gben e lo k, vá rán-

do sok, ko zo sse gi múnká t ve gzo k. A ví rús vá ltoze konysá gá 

miátt e vente ú j vákciná t á llí tánák elo . 

 

 

Humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltás 

Szexúá lis ú ton terjedo  ví rús, e s á no k mintegy 80%-á válámi-

kor e lete folyámá n válámikor ferto ze sen esik á t. Genitá lis sze-

mo lcso k megjelene se vel já rhát, kis re szben (kb. 10%) ázon-

bán á ferto ze s kro nikússá  vá lik, e s ebbo l ke so bb me hnyák rá k, 

vágy á fe rfi e s no i nemi szervek má s rosszindúlátú  dágánátá 

álákúlhát ki. Szexúá lis e let megkezde se elo tt á llo , 9-15 e ves 

lá nyok szá má rá jávásolt elso sorbán. 7. osztá lyos lá nyok in-

gyen megkápjá k, há ke ri á szú lo . Egye b esetekben á há ziorvos 

í rjá fo l. Há rom injekcio  szú kse ges, melyet fe l e v álátt kell be-

ádni. 

 

Mikor nem szabad oltani? 

Általánosságban elmondható, hogy a lázas, beteg gyermek oltá-

sát célszerű elhalasztani. Illetve bizonyos kivételes esetekben 

(amikor az oltóanyagot tojásfehérjében tenyésztették, és a 

gyermek fehérjeérzékenységben szenved, az első oltást követő-

en súlyos oltási reakció lépett fel, stb.) az oltást javasolt elkerül-

ni. Ám ezen esetekről mindig a gyermekorvos dönt! 

 

Forrás: gyermekápolás.hu 

 

Bo vebb informá cio  ke rheto  á ve do no to l e s á há zi orvosto l. 

 

Kissné Vizkeleti Anna 

védőnő 
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 Oscar-díjat kapott a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

 

J eles eseme nynek ádott otthont jú niús 10-e n á gyo nyo rú en 

felú jí tott Mú velo de si Há z. Megálákúlá sá nák 15. e vfordúlo -

já t ú nnepelte á Nefelejcs Nyúgdí jás Klúb, mintegy 100 fo  meg-

hí vott vende ggel, ko ztú k á ko zse gbo l elko lto zo tt álápí to  tá-

gokkál. 

A vende gek ko zo tt ko szo nthettú k Bújdoso  Sá ndorne t, á He-

ves Megyei Nyúgdí jás Szo vetse g elno ke t, illetve Mármoly 

Gyo rgy álelno ko t. Megtisztelte á rendezve nyt Túro  Támá s 

polgá rmester, Antál Pe ter e s Tú ro  Sá ndor ke pviselo  ú r is. 

Egyú tt ú nnepeltek velú nk tá mogáto ink is: Kis Joáchim, Villán-

go  Istvá n, To th Istvá n Já nos. 

A náp há zigázdá já nák szerepe t Pengo  Rolánd vá lláltá mágá rá. 

Besenyei Zso fi ko szo nto 

-verse útá n felelevení -

tettú k áz elmú lt 15 e v 

legfontosább to rte ne se-

it, e s kis í zelí to  ko vetke-

zett á klúb e lete bo l: 

15 e v egy ko zo sse g e let-

e ben igen nágy ido ,  s 

hogy ennyi ideig fenn-

márád ázt is jelenti, 

hogy á ce lt, ámie rt le tre-

hoztá k, ele rte. 

S hogy mi volt á ce l 

2002-ben ámikor áz 

ákkori polgá rmester, 

Cseh Jo zsef kezdeme -

nyeze se re megálákúlt á 

Nefelejcs Nyúgdí jás 

Klúb? Le trehozni egy 

ko zo sse get, áhová  jo  

tártozni, áhová  jo  já rni, 

áhol jo  o ro mú nket, bá -

nátúnkát megosztáni, 

megbesze lni, ko zo s prográmokát szervezni, feledni á má-

gá nyt legálá bb ne há ny o rá rá.  

A lelkes álápí to  tágok szá má 29 fo  volt, jelenleg 14 fo vel mú -

ko dik á klúbúnk (ko zú lú k  7 fo  me g  álápí to  tág). 

A klúb vezete se vel Ká dá r Jo zsefne t bí ztá k meg, áki   hátálmás  

szervezo ke szse ggel, lelkes múnká vál  e pí tgette ezt á kis cso-

portot. 13 e vi  e s fá rádhátátlán múnká útá n vá lt meg á vezeto i 

megbí zátá sto l.  

E s  hogyán e lú nk má? 

Jelenleg foglálkozá sáinkát á Mú velo de si Há zbán tártjúk, szer-

dá nke nt 13-15 o rá ko zo tt.  

Igyekszú nk szí nes e s mozgálmás klúbe letet folytátni: kúltúrá -

lis prográmok, kirá ndúlá sok jelzik áz elmú lt e veket. Csák ne -

há ny prográm á sok ko zú l: e vente to bbszo r szervezú nk szí n-

há zlá togátá st.  Rendszeres prográmjáink ko ze  tártoznák á 

kirá ndúlá sok is. Az elmú lt e vek álátt   bejá rtúk áz orszá got, 

megismerve. házá nk legszebb tá jáit, nevezetesse geit.  

Klúbtágjáink ne vnápjá t minden esetben megú nnepeljú k, e s 

verssel e nekkel kedveskedú nk áz ú nnepeltnek. Nágyon jo l 

szo rákoztúnk fársángi múlátsá gáinkon is, hiszen jelmezbe 

o lto zve ú ztú k el á telet. Heti egyszeri álkálommál ko zo s tor-

ná n veszú nk re szt. 

Legfontosább teve kenyse gú nk ázonbán áz e nekle s. 

Me g áz indúlá s e ve ben megálákúlt á klúb berkein belú l á Ne-

felejcs Ne pdálko r, dr Ko ro si Já nosne  szákmái vezete se vel, 

tá vozá sá ig o  irá nyí tottá áz egyú ttest. A hosszú  e vek álátt 

szá mtálán felle pe sú nk volt, nemcsák megye nken belú l, há-

nem megye nk hátá ráin tú l is.  Ö ro k emle k márád á hádto rte -

neti mú zeúmi, á ne práj-

zi mú zeúmi e s á kistár-

csái, Simá ndy-

emle kesten to rte no  

felle pe sú nk, áhol Si-

má ndy Jo zsef o zvegye 

megháto dvá ko szo nte 

meg elo ádá súnkát.  

Terme szetesen ko zse gi 

rendezve ny nem mú l-

hát el ko zremú ko de -

sú nk ne lkú l. Mú sorrál 

ke szú lú nk á hágyomá -

nyos ú nnepekre, kárá -

csony, nemzeti ú nnepe-

ink, Fálúnáp, Májá lis 

stb. Rendszeres re sztve-

vo i vágyúnk szomsze -

dos fálvák rendezve -

nyeinek, ko rústálá lko-

zo knák e s megyei szo -

vetse g á ltál rendezett 

eseme nyeknek is 

(Sportnáp, Aráto fesztivá l, Ki mit túd? fársángi bá l, stb) . 

Mindezeket nem tehettú k volná meg tá mogátá s ne lkú l. A Ko z-

se gi Ö nkormá nyzát kezdetto l fogvá felkároltá á klúbot e s 

minden eszko zzel e s mo don elo segí tette e s elo segí ti ánnák 

sikeres mú ko de se t (útáztátá s, kirá ndúlá s stb.).  Ko szo njú k,  

ezútá n is igyekszú nk re szt venni á fálú e lete ben. 

Emellett szá mí thátúnk me g ne há ny, ko zse gbo l elszá rmázott 

loká lpátrio tá (Kis Joáchim, Ko ro mi Ferenc, Villángo  Istvá n, 

To th Istvá n) ányági e s erko lcsi tá mogátá sá rá is, ákik fontos-

nák tártjá k á hágyomá nyok mego rze se t, tová bbvitele t, e s ákik 

megtisztelnek bennú nket, ázzál, hogy rendszeresen reszt 

vesznek á helyi rendezve nyeken. Ko szo net e rte. 

A beszá molo  útá n á re sztvevo k megemle keztek áz álápí to  

tágokro l, e s gyertyá t gyú jtották áz eltá vozották emle ke re. 
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A megháto  emle keze s útá n Túro  Támá s polgá rmester áz 

o nkormá nyzát  neve ben virá ggál ko szo nto tte á júbilá ns klú-

bot, májd  áz ájá nde kok á tádá sá rá kerú lt sor.  

Bújdoso  Sá ndorne  e s Mármoly Gyo rgy á Heves Megyei Nyúg-

dí jás Szo vetse g Dí szoklevele t hoztá el, tolmá csolvá á heves 

megyei nyúgdí jások jo kí vá nsá gáit.   

A szponzorok neve ben pedig Kis Joáchim emle kezett á kez-

detekro l, á ko zo s e lme nyekro l, májd felolvástá Ko ro mi Fe-

renc e náprá í rt verse t, s   egy szá l fehe r ro zsá á tnyú jtá sá vál 

kí vá nt tová bbi sok sikert á klúb minden tágjá nák.  

Ezútá n,  igázi meglepete ske nt,  Villángo  Istvá nnál á tádtá k á 

klúb teve kenyse ge nek elismere ske nt áz  Öscár-dí ját. 

A kúltúrá lis mú sor re szeke nt elo szo r Sí pos Lájosne  mondtá 

el á klúb e lete ro l í rt verse t, májd á helyi ko rús le pett szí n-

pádrá. A ne gy telepú le sro l (Heves, Kisko re, Tenk, A tá ny) 

e rkezett vende gklúbok, virá ggál, emle ktá rgyákkál, s legfo -

ke ppen sájá t mú sorúkkál, dáláikkál ájá nde koztá k meg áz 

ú nnepelteket. 

Válámennyi felle po  csoport Emle klápot e s egy, ez álkálomrá 

felirátozott vá zá t vehetett á t áz o nkormá nyzát ájá nde ká 

ke nt. Ezt ko veto en Ká dá r Jo zsefne  verse hángzott el, mely-

ben áz emberi e letet á ne gy e vszákhoz hásonlí tottá, árrá 

biztátvá áz ido sebb nemzede ket, hogy ne csú ggedjenek, lá s-

sá k meg ennek á kornák á sze pse ge t is. 

Az ú nnepi mú sor á Nyúgdí jás-himnúsz ele nekle se vel zá rúlt. 

De á de lútá n itt me g nem e rt ve get…!  A konyhá e s áz o nkor-

má nyzát jo voltá bo l ká prá zátos á llo fogádá son lá tháttúk ven-

de gú l á meghí vottákát, áhol felvá gtúk á Szá szi Ká rolyne  á ltál 

ke szí tett szú lete snápi tortá nkát is.   

Az e tel, itál elfogyásztá sá útá n pedig Besenyei Pe ter múzsi-

ká já rá perdú ltek tá ncrá á sze pkorú ák. 

A júbileúmi ú nnepse g ke so  de lútá n e rt ve get.  Egyetlen ven-

de g sem tá vozott ú res ke zzel, hiszen mindenki kápott egy, á 

To th Istvá n Já nos pince szete bo l szá rmázo , e náprá fel cí mke -

zett ú veg bort. 

Ko szo njú k ezt á csodá látos nápot Túro  Támá s polgá rmester-

nek, á ke pviselo -testú letnek, á konyhá dolgozo inák! 

Jo  lenne 15 e v mú lvá is úgyání gy tálá lkozni! 

 

 

Besenyei Jánosné 

vezető 
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 Kirándultunk 
 

J ú niús 21-e n korá reggel 2 nápos kirá ndúlá srá, Ö púsztá-

szerre e s Szegedre indúlt á Nefelejcs Nyúgdí jás Klúb. For-

ro  nyá ri nápot í ge rt á meteorolo giá, í gy kicsit fe lve, de izgátot-

tán vá gtúnk neki á hosszú  ú tnák. 

A szegedi Holdfe nyszá llá s nyúgdí jásoknák szo lo  prográmjá -

nák kerete n belú l  elso  á llomá súnk áz o púsztászeri To rte nel-

mi Emle kpárk volt. Az Emle kpárk egyik kú lo nlegesse ge á 

Feszty-ko rke p, mely á honfoglálá s pillánátáit mego ro kí tve 

lenyú go zo  lá tvá nyt nyú jt. A skánzenben pedig á 17. e s 18. 

szá zádi Mágyárorszá g vide ke nek á llí tánák emle ket.  

A ko rke p megtekinte se útá n, á forro sá g ellene re ne há nyán 

ko rbe bese tá lták á 

párkot, rá csodá lkoz-

vá á re gmú lt vilá gá rá, 

egy portá ná l meg is 

de zsmá ltá k á má r- 

má r elfeledett eper-

fá t. Má sok pedig áz 

á rnye kos fá k álátt 

múláttá k áz ido t. 

Ke so i, de nágyon fi-

nom ebe dú nk kemen-

ce s csú lo k volt, áme-

lyet á Kemence s csá r-

dá bán fogyásztottúnk 

el. 

Ezt ko veto en indúl-

túnk Szegedre, á 

Holdfe nyszá llá srá, 

áhol vende glá to ink 

má r vá rták bennú n-

ket. A Holdfe nyszá l-

lá s á  belvá rosbán 

tálá lháto , hángúláto-

sán berendezett, ke t- 

há rom- e s ne gyá gyás 

fú rdo szobá s, le gkon-

dicioná lt szobá k á llták rendelkeze sú nkre. Legnágyobb sájná -

látúnkrá velú nk egyú tt mege rkezett á vihár is, ennek ko vet-

kezte ben áz esti prográmke nt tervezett kisvonátos vá rosne -

ze s elmárádt. I gy á kisvonát helyett Misi „bá csi” kisbúszá vitt 

minket vácsorá zni á Go ry E tterembe. A Go ry E tterem „Szeged 

legvirá gosább e tterme” (te nyleg csodá látos!) leheto se get biz-

tosí t á vende gek szá má rá, hogy mediterrá n ko rnyezetben, 

bo se ges vácsorá kerete ben e lvezhesse k á mágyáros í zeket. 

Há t ez áz e lvezet szá múnkrá nem igázá n sikerú lt, hiszen á 

ke so i, kisse  nehe z ebe dú nk útá n nem vá gytúnk ú jább mágyá-

ros í zekre. 

Mire mi á vácsorá vál ve geztú nk á vihár is álá bbhágyott. A 

felfrissú lt levego  remek álkálmát ádott egy Tiszá-párti se tá rá. 

I gy há t felkerekedtú nk, hogy sztorizgátá s ko zben megcsodá l-

júk áz esti Tiszá t. 

 

 

Má snáp rágyogo  nápsú te sre, e s isme t ká nikúlá rá e bredtú nk. 

A kiádo s reggeli útá n hivátá sos idegenvezeto vel 3 o rá s vá ros-

ne ze sre indúltúnk, elo bb búszos ko rtú rá n ismerkedtú nk á 

nevezetesse gekkel, májd pedig gyálog folytáttúk áz útát. 

Szeged gyo nyo rú  vá ros, telis- teli virá ggál, á polt párkokkál. 

Gyálogos tú rá nkát áz álso vá rosi Hávás Boldogásszony temp-

lomná l kezdtú k, á Sze chenyi e s Kláúzá l te r e rinte se vel jútot-

túnk el á Do m te rre, á Fogádálmi templomhoz. Ko zben ide-

genvezeto nk elmese lte áz ú n. tú le lo  há zák to rte nete t, illetve 

bemútáttá áz útúnk sorá n lá tott szebbne l szebb e pú leteket: 

Reo k-pálotá, Vá roshá zá, Szt. Anná te ri Ví ztorony stb. 

A fá rászto , de e l-

me nydú s se tá útá n 

ko nnyú  ebe d vá rt 

rá nk, májd  kirá ndú-

lá súnk útolso  á llo-

má sá ke nt á Fú ve sz-

kertbe lá togáttúnk. A 

Fú ve szkertet ve gig 

já rvá ismerkedhet-

tú nk meg áz o riá sirá 

no tt,  kú lo nleges 

mediterrá n e s tro pú-

si no ve nyekkel, kák-

túszokkál. A most 

megnyí lt Lepkehá z-

bán pedig á szí ne-

sebbne l szí nesebb 

ro pko do  lepke k lá t-

vá nyá fogádott . A 

keve sbe  fá rádták itt 

is ko rbebárángoltá k 

á temátikúsán elren-

dezett kertet, gyo -

nyo rko dve házá nk 

no ve nyvilá gá bán. 

Ezek útá n fá jo  szí v-

vel, de sok- sok e lme nnyel gázdágábbán hágytúk el á Tiszá-

párti gyo nyo rú  vá rost! 

 

Köszönjük a polgármesternek, az önkormányzatnak ezt 

az élményteli kirándulást, és köszönjük Juhász Mihály-

nak a biztonságos utat és vezetést! 

 

 

 

 

 

Besenyei Jánosné 

vezető 
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Ko ro mi Ferenc 

A kömlői toronyban 

Pista barátomnak 

 

 

 

Ő sz fele  já r áz ido , bá r ne hánáp me g mindig izzászto  
ho se g ván. Tárt me g á nyá r vágy má r ele rkezett á 

gyú mo lcsszede s, leve lhúllá s ideje? 
Egy biztos jel árrá mútát, hogy áz úto bbi áz igáz. Csen-

desebb lett á kertú nk. A rigo k, á cinege k e s á csú folo do  rozsdáfárkú ák úgyán me g mindig megszá llottán 
fálátoznák á hernyo kbo l e s á rovárokbo l, de á levego  ákrobátá i e s á nágy me lto sá ggál piros csizmá bán le p-
kedo  árisztokrátá k, á fecske k e s á go lyá k má r váláhol messze hásí tjá k á levego t, hogy megmútáthássá k á 
fiácská iknák á telelo  helyú ket. 

I gy vágyúnk mi is, o regedo  lege nyek, ázt hisszú k, hogy tárt me g á nyá r e s kihú zná nk mágúnkát pecke-
sen, de má r recseg-ropog á derekúnk e s kezdú nk megbárá tkozni á te rd- e s há tfá já ssál, so t ido nke nt má r 
hiá nyzik is áz effe le nyú , há ne há elfelejt gyo to rni bennú nket. 

Tehá t nekú nk is beko szo nto tt áz o sz. Mit is tehet, mi márád áz embernek ilyen korbán, bicsáklo s te rd-
del, csú zos dere kkál, há má r elszáládták áz e vek felettú nk? 

Tálá n megmárádnák áz emle keink, á jo  e s rossz e lme nyek, á gyermekkor, diá kkor, szerelem, csálá d e s 
únoká k - e s lehet hogy me g egy ú jább gyerekkor jo n? 

Ú lo k á szobá mbán, e s ne zem á sze lben hájládozo  dio fá t, ámint zo ld búrká bán rejtegeti á terme se t, mint 
egy-egy titkos ú zenetet. Májd megpáttán á búrok e s kipottyán belo le áz e rett dio , á titok, ámit rejtegetett. 

Az e n emle keimben is sorrá nyí lnák, káttánnák á zá rák, e s á re gen elfeledett emle kek búrkái megreped-
nek e s elo búkkánnák á re ges-re gi eseme nyek. 

I gy to rte nt hájdáná n, jo  tí z e vvel á forrádálom útá n, hogy ne há nyán mere sz ú trá szá ntúk el mágúnkát. 
Szú lo megye nkbo l, Hevesbo l messzi fo ldre, Ne methonnák á ko znyelven csák NDK-nák nevezett re sze be 
útáztúnk. 

Hosszú -hosszú  szerveze s, száládgá lá s útá n egyszer csák á vonáton tálá ltúk mágúnkát, áminek becsúk-
tá k áz ájtájá t e s nágy szússzáná ssál elindúlt velú nk á szerelve ny, vitt bennú nket hegyen-vo lgyo n, ismeret-
len tá jákon.  

Eleinte figyeltú k á tá blá kát, Vá c, No grá dvero ce, Kismáros. Akkor me g nem gondoltám, hogy áz ido  mú -
lá sá vál májd itt lesz á szú kebb pá triá m. 

Azútá n mege rkeztú nk Szobrá, á hátá rá llomá srá, áhol riádtán ne ztú nk á hátá ro ro kre e s á vá mosokrá, 
mint á bokorálji kis rigo  á ke jesen húnyorgo  mácská rá. 

A vonát pedig robogott, má r májdnem szá gúldott velú nk tová bb, idegen fálvák, vá rosok mellett, májd 
me g egy hátá rá llomá s e s me g egy kis mácerá lá s ko vetkezett, e s má r ott is voltúnk áz ú ti ce lúnkná l, Drezdá -
bán. 

Itt pedig mindená ron meg ákártá k mútátni nekú nk á szociálizmús e pí te se nek áz eredme nyeit. E s mi 
ne ztú k, ne ztú k volná áz eredme nyt, de csák romokát lá ttúnk mindenhol, ámit á szo vetse gesek bombá zo i 
tisztá jo indúlátbo l, á demokrá ciá nágyobb dicso se ge re ide ztek elo . 

Ezútá n á kis tá rsásá g já rtá á vá rost, megne ztú k áz e pen márádt re szeit, bárángoltúnk á Bástei szikláhá-
sáde káibán, e s há tálá ltúnk egy jo  so ro zo t, onne t mindig virá gos jo kedvvel jo tt ki á vidá m kis hevesi csápát. 

Egy szo  mint szá z, kezdtú k feltálá lni mágúnkát ebben á hájdán szebb nápokát lá tott vá rosbán. 

                                       Folytatás a következő oldalon... 
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Egyszer, egy nápsú to tte de lútá n sze p gángosán se tá lgáttúnk á vá rosbán, ámikor á dohá nyos tá rsá-

inknák elfogyott á szí vniválo júk. Tálá ltúnk áz egyik melle kútcá bán egy kis tráfikot, áhol sze p komo tosán 

vá lásztottúnk cigit á kí ná látbo l. 

A kiszolgá lá s lássán ment, mert á tráfikosnák to bo l hiá nyzott á jobb kárjá, í gy á megmárádt bállál 

szolgá ltá ki á bágo sokát, mí g e n sze tne ztem áz ápro  boltocská bán, áhol á dohá nyá rún e s ne há ny szelet cso-

kolá de n e s pá r zácsko  cúkorká n kí vú l á rúlták ke peslápokát e s be lyegeket is. 

Me g egy diplomászerú  okirát is fú ggo tt á fálon, túdátvá á túlájdonos neve t, ámibo l csák á keresztne-

ve t, Wilhelmet jegyeztem meg. 

A bárá táim á szí vniválo júkkál egyú tt elmentek á ko zeli so ro zo be fú sto lo gni, e n pedig ott márádtám 

me g egy kicsit ne há ny ke peslápot e s be lyeget venni. 

Wilhelmmel pedig to rt ne metse gem dácá rá ege szen jo l mege rtettú k egymá st. Lelkesen ájá nlgáttá áz 

ánzikszokát, ámiket ú gy fotográfá lták, hogy á romok ne lá tszo djánák. 

E s ekkor fúrcsá dolgok kezdtek to rte nni, ámik miátt ezt á re ges-re gi útázá st pápí rrá vetettem. 

-Be lyeget is ke rek á lápokrá – mondtám neki. 

-Melyik orszá gbá fogod kú ldeni á lápokát, honnán jo ttetek ide – ke rdezte.                                            

E n pedig bú szke n feleltem neki. 

-Mágyárorszá gbo l jo ttú nk, ennek á sokát szenvedett orszá gnák egy sze p megye je bo l – mondtám 

nágy pá tosszál. 

Wilhelm lá tháto  izgálommál forgáttá á megmárádt bál keze újjáivál á ne met ne p nágy veze re t á brá -

zolo  be lyegeket. 

-Melyik megye bo l jo ttetek – ke rdezte sú rgetve. 

-Heves megye bo l – há úgyán ez mond neked válámit. 

-Túdom hol ván – kiá ltottá hevesen Wilhelm -, túdom! Fú zesábony, Besenyo  – e s áz e p keze vel meg-

rágádtá e s rá ngátni kezdte á kábá tomát. 

-Nem Fú zesábony, nem Besenyo telek, hánem Ko mlo  á szú lo fálúm – feleltem. 

A szege ny tráfikosbá minthá villá m csápott volná, hevesen mútogátott á bál keze vel á hiá nyzo  jobbjá 

helye re, májd lerogyott á sze kre e s keservesen zokogni kezdett. 

Záváros száváibo l kivettem, hogy á há ború  álátt á ko mlo i templom tornyá bo l mint golyo szo ro st á 

tiszáná nái hátá r felo l e rkezo  oroszok kilo tte k. A jobb keze ott márádt, de o  válámi csodá folytá n megmene-

kú lt. 

Wilhelm á púltrá borúlvá me g soká ig zokogott, májd áz o sszemászátolt ke peslápokát e s be lyegeket 

kicsere lte e s becsomágoltá. Fizettem e s egy kis sútá mozdúláttál kezet fog-

túnk, e n á jobb kezemet nyú jtvá, o  pedig á bált. 

Kijo ttem á kis boltocská bo l, o  pedig ott márádt áz emle keivel. En-

gem pedig, áki tálá n ánnyi ido s voltám ákkor, mint ámennyi o  lehetett án-

nák ideje n á ko mlo i toronybán, á tá rsáimmál egyú tt visszáhozott á fekete 

vonát á sze p házá nkbá. 

De nyá r ve ge n, o sz eleje n sokszor gondolok árrá á há ború to l gyo -

to rt fe lkárú  emberre, ákinek á má sik kárjá ott porládozik á ko mlo i temeto -

ben, áki ott elo ttem kisí rtá á bá nátá t, e s tálá n ákkor e rt ve get neki á há bo-

rú , ámikor ezeket á ko nnyeket elo ttem elhúllájtottá. 

E desápá m emle ke is elo búkkán ekkor, áki szinte n kivette re sze t á 

há ború  borzálmáibo l, de neki nem volt szerencse je. S áz ápá ne lkú l márádt 

fiá csák reme li, hogy á jeltelen sí rjá n, váláhol á Don kányárbán neki is nyí -

lik olykor egy szá l virá g. 

Ilyekor bizony áz e n szememet is elo nti á ko nny. 

 

Kismáros, 2015. szeptember 4. 
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 Dr. v. Nagy Jenő:   

                        

     Régi nyarak emlékei  

 

 

G yermekkoromto l mege rintett e s egyre ko zelebb kerú lt szí vemhez á kányárgo s szo ke Tiszá, házá nk 

sze p folyo já. Az ido  megsze pí to  tá vlátá bo l tekintek visszá, s felide zem áz elso , sohá nem feledheto  ti-

szái e lme nyeimet. Az á rte ri erdo k, re tek, gyú mo lcso so k, á morotvá k csodá látos vilá gá nák e lme nyei o ro kre 

megmárádnák, e s egyik sze p gyermekkori nyá ri emle kke nt de delgetem. 

Ko mlo , á szú lo fálúm nem Tiszá-párti, csúpá n á folyo hoz e s á má r csúpá n emle keimben e lo  vádrege nyes á r-

tere hez ko zeli telepú le s. Az egykori sze p emle kú  kisiskolá s e veim nyá ri szú nideje ben jútottám el elo szo r á 

Kis-Tiszá hoz e s á Tiszá gyo nyo rú se ges á rtere re. Ko mlo n egykor Tisza-közének nevezte k áz erdo kkel, gyú -

mo lcso so kkel, re tekkel borí tott, e s morotvá k vize to l fe nylo  á rteret, ámely má r e vtizedek o tá ví zzel elá rász-

tott terú let, vágyis to .  

A Tiszá-to  kiálákí tá sá, felto lte se elo tt áz á rteret csodá látos erdo k, re tek (legelo k, kászá lo k) e s gyú mo lcso so k, 

válámint melle ká gák, morotvá k borí tottá k. To bbnyire jo l já rháto  e s rendezett útákon lehetett ko zlekedni. 

Ve gtelennek tú no  e gererdo k e s gondozott nemes to lgyesek is gázdágí tottá k á tá ját, e s áz á rte ri gyú mo lcso -

so k o shonos fá i bo ven teremtek. Az ú de re tek, erdo k ko zo tt pedig á csillogo  e s hálbán gázdág ví ztú kro k 

nyú jtották csodá látos e lme nyt áz árrá já ro , szemle lo do , ávágy áz ákkor tá jt is nyúgálomrá, kikápcsolo dá srá 

vá gyo  embernek.  

A nyá ri szú nido  eleje n mindig vá rákozá ssál telten, nágy izgálommál keltú nk ú trá, rendszerint má r korá háj-

nálbán. To bbnyire lovás szeke rrel igyekeztú nk eljútni á Kis-Tiszá hoz, e s vádrege nyes á rtere nek re tjeihez. 

Mindig nágyot dobbánt á szí vem á lá tvá nyto l, ámikor á gá thoz e rtú nk, e s letekintve - ámeddig ellá ttám - gyo -

nyo rú  erdo k e s re tek borí tottá k áz á rteret. Az á rte r igen mágásrá no tt fá inák o les to rzse n (dereká n) meglá t-

túk áz elo zo  á rádá s megszá rádt, szú rke s-bárná iszápfoltjáit. A fo  ú ti ce lúnk - legto bb esetben - áz á rte ren 

elterú lo  egyik nágy re t volt, ámit á Kis-Tiszá hí djá n á tkelve e rhettú nk el. A Sárúd e s Ú jlo rincfálvá ko zse gek 

ko zo tt mege pí tett betonoszlopokon á llo  fáhí don hájtottúnk á t á Kis-Tiszá fo lo tt. A hí d deszká pállo i kisse  

ijeszto en mozogták e s zo ro gtek á lovák pátko i, e s á szeke r kerekei álátt. Azonnál felgyorsúlták lováink le p-

tei, miútá n elhágytúk á hidát. Viszonylág ro vid ido  álátt ele rtú k á hátálmásnák tú no  á rte ri erdo k á ltál ko rú l-

o lelt, nágy e s o sszefú ggo  terú letú  re tet. Akkortá jt minden Tiszá hoz ko zeli telepú le snek volt egy viszonylág 

jelento s terú letú  á rte ri re tje, ámit kászá lo ke nt e s legelo ke nt is hásznosí tották. Ennek ko szo nheto en jútottám 

el gyermekke nt á Kis-Tiszá hoz e s á pá rátlán terme szeti e rte ket ke pviselo  á rte rre, áhová  bizony nem kizá ro -

lág pihenni, kikápcsolo dni e rkeztú nk. Me gis ú gy e rezhettú k mindánnyián, minthá csúpá n kirá ndúlná nk. Kú -

lo no sen mi, á gyermekek voltúnk nágyon boldogok, hiszen velú nk le vo  szú leink igyekeztek emle kezetesse , 

felejthetetlenne  tenni ezeket á sze p nyá ri nápokát. A felno ttek á sze ná betákárí tá sá nák ido szerú , soron ko -

vetkezo  teendo it ve gezte k. A kászá lá st áz ido  tá jt ge pesí tette k, á to bbi múnká hoz viszont szorgos kezek e s á 

lovák segí tse ge is kellet. Amí g szú leink dolgozták, mi - á gyerekek - ismerkedhettú nk áz á rte ri erdo k e s re tek 

no ve ny-e s á llátvilá gá vál. Hásonlo t odáházá álig lá tháttúnk, eze rt szá múnkrá szinte minden á múlátrá me lto  

volt. Vádrege nyes tá jon szemle lhettú k mindázt, ámit áz iskolá bán hállottúnk e s tánúltúnk. E lo  válo júkbán 

ismerhettú k meg á tiszái á rte ren e lo  mádá rfájokát, nemes vádákát e s á fáfe le ket, cserje ket. Ezzel nem á rtot-

túnk áz e lo le nyeknek: mádáráknák, fá knák e s egye b vádon e lo  á llátoknák sem. Ko zismert, hogy á vádone lo  

á llátokát e s no ve nyeket áz e lo helyú ko n, vágyis á terme szetben szerencse s megfigyelni, megismerni, tánúl-

má nyozni. 
Folytatás a következő oldalon... 
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Felide zhettú k áz ákkortá jt má r isme t jeles nápke nt szá mon tártott Madarak és Fák Napján lá tottákát, s á 

sze pse ges tiszái tá jon gázdágí tháttúk ismereteinket. Szú leim e s nágyszú leim is mindenkor á no ve nyek e s 

á llátok szeretete re e s á terme szet tisztelete re irá nyí tottá k á figyelmemet, ámelye rt sohá el nem mú lo  há lá vál 

tártozom. No ve ny - e s á llátfájokbán gázdág á rte ri re teken, erdo kben, vágyis á válo s terme szetben ismerhet-

tú k meg á kú lo nbo zo  fáfájokát, e s áz erdo k-mezo k e s vizek mádá rfájáit. Csodá látos terme szeti ko rnyezetben 

lá tháttúk á sok-sok erdei e s ví zimádárát, áz á rte ri erdo  felso  e s ko ze pso  lombszintje n, á cserjeszinten, áz 

áljno ve nyzetben, válámint á hálfájokbán gázdág vizeken. Ö ro mmel e s lelkesen versenyeztú nk is, hogy ki túd 

ko zú lú nk to bb fáfe le t, egye b no ve nyt e s á llátot (fo ke nt mádárát) felismerni. Mádá rfájok sokásá gá vál ismer-

kedhettú nk, ámelyekbo l nápjáikbán má r - sájnos - szá mtálán fájt álig lá thátúnk. Ö vátosán megko zelí tve, 

megtekinthettú k áz iker gidá it szoptáto  o zet is. Az ányá (sútá) gondosán nevelte fe ltett úto dáit á há borí tát-

lán á rte ri erdo ben. Ge njeimben hordozom á terme szet, kú lo no sen áz á llátok szeretete t, tisztelete t e s ve del-

me t. A gyo nyo rú , ege szse ges ko rnyezetben - terme szetesen - o nfeledten já tszottúnk is, legszí vesebben vidá -

mán bú jo cská ztúnk á sú rú  áljno ve nyzetben. A de li, vágy á korá de lútá ni o rá kbán - piheno  ido ben - pedig fú -

ro dhettú nk. Szú leinkkel egyú tt e lveztú k á holtá gák csodá látosán tisztá, kellemesen lángy vize t. Boldogán 

lúbickoltúnk á virá gzo  tú nde rro zsá k ko zo tt. Nehezen sikerú lt bennú nket kicsálogátni á ví zbo l, ehhez ne mi 

tálá le konysá g, leleme nyesse g is kellett. Elso sorbán á fele nk á rádo  í nycsiklándozo , csá bí to  illátok segí tettek. 

Fú rde s útá n mindig nágyon jo  e tvá ggyál fogyásztottúk el á bográ csbán fo tt finom e tket.  

Gyermekke nt í gy kezdtem ismerkedni á Tiszá vál, ámí g megádátott, á Kis-Tiszá á rtere nek po tolhátátlán 

sze pse geivel. E vtizedek mú ltá vál sem feledheto k áz egykori e lme nyek e s emle kek, melyeket nem csák áz ido  

megsze pí to  tá vlátá teszi o ro kre emle kezetesse .  Mánápsá g is gyermekkorombán vágyok gondolátbán, emle -

keimben, ámikor nyárántá á jo  o reg Tiszá n hájo zom, e s á Tiszá-távon cso náká zom. Bizonyá rá mindezek á 

kedves e s sze p e lme nyek, emle kek is motivá lták ábbán, hogy tisztelem e s nágyon kedvelem á Tiszá t. Szú leim 

e s nágyszú leim mese i, to rte netei me g tová bb fokoztá k ezt áz e rze st. Ú gy tú nik, nem kell szú letett tiszái em-

bernek lenni áhhoz, hogy nágyon ko zel kerú ljú nk á legmágyárább folyo nkhoz. Igen, ezt á jelzo t is szú leimto l 

hállottám gyermekkorombán, ámit tálá n kivá lo  í ro nk, Jo kái Mo r í rt le elo szo r: „Egész árterét, magyar ajkú 

nép lakja.”. Válo bán, á Tiszá forrá sái á to rte nelmi Mágyárorszá g terú lete n vánnák, e s re gi mágyár fo ldo n o m-

lik á Dúná bá (á Má rámárosi Hávásokbán ered, e s Titelne l o mlik á Dúná bá). A gyálá zátos Triánoni be kediktá -

túmig joggál tekinthettú k á legmágyárább folyo nknák. E rtheto  tehá t, hogy áz mágyársá g á Tiszá hoz ero seb-

ben ko to dik, mint á to bbi folyo hoz. Erre útál áz is, hogy ez á ne pdálokbán e s versekben legto bbet mege ne-

kelt, illetve sze pen megí rt folyo nk. Ko lto ink, no tászerzo ink nemzede keit to lto tte el tisztelettel e s csodá láttál 

mágyár fo ldú nk sze p folyo já. Kú lo nbo zo  jelzo kkel illette k: szőke, kanyargós, vad, stb. Egyszerre lá gy e s sze-

sze lyes, válo já bán szeretetre me lto . Szí vesen elfogádom ázt á teo riá t, miszerint á mágyár cí merben (koroná s 

cí merú nkben), á ne gy ezú stvá gá s á ne gy legnágyobb folyo nkrá útál: á Dúná t, á Tiszá t, á Drá vá t e s á Szá vá t 

jelke pezi. A Tiszá áz á folyo nk á ne gy ko zú l, ámelyik á legjobbán beá stá mágá t á mágyár ember szí ve be. Hál-

hátátlán mágyár ko lto ink lelke t mindenkor mege rintette á folyo  egyedú lá llo  hángúlátá, á szo ke Tiszá sze pse -

ge e s szesze lyesse ge. Peto fi Sá ndor: A Tisza cí mú  gyo nyo rú se ges tá jleí ro  ko lteme nye t má r kisiskolá ske nt 

megtánúltám, e s má is áz egyik legkedvesebb versem.  

 

A Tiszá folyo ke nt e s ví zke nt egyárá nt fontos szerepet to lt be á ko zele ben e lo  emberek e lete ben.  

Foglálkozá st, mege lhete st biztosí t, e lteti á hágyomá ny-vilá got e s á ne pko lte szetet is.   

Ö sszeko t e s elvá lászt, meghátá rozzá áz emberek e letmo djá t. A Tiszá t mindenkor tisztelte k, becsú lte k á fo-

lyo párt láko i e s á ví z szerelmesei.  
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 A terme szet szeretete nem o nce lú , hánem egyet jelent á no ve nyek e s áz á llátok, vágyis áz e lo vilá g ve delme -

vel, mego vá sá vál. A folyo  szábá lyozá sá útá n áz egyik legnágyobb á rví z áz 1970-es volt, ámi nágy ká rokát 

okozott, kú lo no sen á folyo  házái felso  szákászá n, áhol emberi á ldozátokát is ko vetelt. A ko ze pso  folyo száká-

szon is keme ny ve dekeze si múnká k folyták. To bb he ten á t tártott á ve dekeze s, mivel á gá t Sárúd ko zele ben 

is megcsú szott. Ö riá si mennyise gú  ko vel (terme sko ) e s egye b ányággál ve dte k, ero sí tette k á gá tát. A kitárto  

múnká, áz ero feszí te s ve gú l is eredme nyes, sikeres volt. Ekkor má r jává bán folyták Kisko re ne l á ví zle pcso , 

vágyis á Tiszá II. Ero mú  nágy múnká látái. Innen kezdo do tt áz á teve kenyse g, ámi le nyegesen megvá ltoztát-

tá, megbontottá á terme szeti egyensú lyt. Az 1970-es e vek elso  fele ben megto rte nt áz ú gynevezett Tiszá-to  

kiálákí tá sá, á ví zzel to rte no  elá rásztá s. Ezú ttál is le nyegesnek tártom megemlí teni, hogy mindez - sájná láto-

sán e s fá jdálmásán - nágy á ldozátokát ko vetelt.  Az á ltálám is nágyon kedvelt Kis-Tiszá eltú nt, á gyo nyo rú  

á rte ri terú letek ví z álá  kerú ltek. Elo tte tárrá vá gtá k á sze p e s pá rátlán terme szeti e rte ket ke pviselo  á rte ri 

erdo k fá it, gyú mo lcso so ket is. Az egykori felbecsú lhetetlen e rte kú  no ve ny-e s á llátvilá gbo l - sájnos - keveset 

lá thátúnk nápjáinkbán. A Tiszá-to  múnká látáinák (kiálákí tá sá nák) legútolso  szákászá kú lo no sen sieto sen 

to rte nt, vágyis gyors volt. Nem hágyták ido t á tárrá vá gott erdo k fá inák elszá llí tá sá rá, válámint á nemes vá-

dák (elso sorbán áz o zek) megfelelo  mente se re sem. Sájná látos te ny, hogy nágyon sok e lo á llát elpúsztúlt áz 

elá rásztá s sorá n. Felrobbántá s ne lkú l á rásztották el szá mtálán mú tá rgyát is, ámik ve gú l í gy kerú ltek ví z álá . 

Minderro l á terme szetpúsztí to  teve kenyse gro l me g hitelesen e s re szletesen tá je kozo dhátúnk á má is e lo  

szemtánú kto l. A továtú nt e vtizedek tá vlátá bo l ú gy lá tom, hogy nem volt szerencse s ilyen me rte kú  beávát-

kozá s á Tiszá terme szetes á llápotá bá. Az ero mú  berúhá zá si, kiviteleze si múnká látáinák ido száká bán (1970-

1975) hángzátos ce lkitú ze sek szerepeltek. Sájná láttál kell megá llápí táni, hogy áz o nto ze ses gázdá lkodá s 

nágyle pte kú  terveibo l álig válo súlt meg válámi. Hásonlo  sorsrá jútott áz erre álápozott nyersányág - e s e lel-

miszer-feldolgozá s is. Az egykori hí rádá sok árro l túdo sí tották, hogy mezo gázdásá gi álápányágot feldolgozo  

ú zemek, gyá rák fognák e pú lni. Vájon mennyire volták hitelesek ezek á sájto hí rek, túdo sí tá sok? Ke tse gtelen 

te ny viszont, hogy á ví z szábá lyozá sá megválo súlt, e s ez terme szetesen nem is vitátháto . A Tiszá-to  ilyete n 

felto lte se (terú lete, ví zme lyse ge, á szigetek e s gá ták mágássá gá) nem biztos, hogy szerencse s e s jo  do nte s 

volt. A feliszápolo dá s má r re g’ megkezdo do tt e s folytáto dik. Bizony, áz ido  sok mindent igázol! 

 

A Tiszá-to  túrisztikái lá tvá nyossá gáinák megteremte se tú l nágy á ldozáttál já rt. Felbecsú lhetetlen terme sze-

ti e rte keink elveszte se vel, ámelyek semmivel nem po tolháto k. A jo  o reg Tiszá (áz e lo -Tiszá) á Tiszá-to vál 

má r ko zel sem áz, ámelyik á re gi, felejthetetlen gyermekkori emle keimben e l. Legnágyobb e rte ke t, á terme -

szetes ko rnyezetet romboltá á szinte minden fo lo tt úrálkodni vá gyo  ember. Úto bbi gondolátáimmál, ve le-

me nyemmel - terme szetesen - nem ce lom kedvú ket szegni á Tiszá-to  kedvelo inek, csúpá n á to rte nelmi hú -

se ghez rágászkodom. A tá ji ko rnyezet nápjáinkbán is nágy terme szeti e rte ket ke pvisel, me ltá n lenyú go zi á 

szemle lo do , nyúgálmát kereso  e s kikápcsolo dá srá vá gyo  embert.  

 

Heves, 2010. június 
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2017  május-június hónapban született kömlői lakosok: 

Fejes Richá rd  án: Molná r Petrá, Púzsomá Ká lmá n  án: Súhá Ediná,  

Horvá th Benjámin  án: Horvá th Rená tá, Bálogh Viktor án: Berki Nikolett 

 

2017 május-június hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Sipos Gábor 87 éves, 

Rácz József 82 éves 

Balatonszemesen táboroztunk 

A tá bort tá mogáttá: Ko mlo  Ko zse g Ö nkormá nyzátá 360.000.-Ft-tál 

Ko mlo  Ne pe Alápí tvá ny 50.000.-Ft-tál 

Ko mlo i Romá Nemzetise gi Ö nkormá nyzát  35.000.-Ft-tál 

Köszönjük szépen! 
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 Nágy Jeno : 

Honi tájon 

 

Vero fe nyes, tú zes nyá rido ben 

mege rint á honi tá j sze pse ge, 

szú lete s e s elmú lá s rendje ben 

felsejlik mú ltbá veszo  emle ke. 

 

Kí se rt e vszá zádok hágyáte ká, 

mú lt, jelen, jo vendo  ko tele ke, 

televe ny fo ldjeink máráde ká 

nemzetú nk megve dendo  e rte ke. 

 

Tú zpiros pipácsto l dí szlo  ro ná, 

le gtú kre ben sziromlá ngok fe nye, 

ú de mezo k bá rsonyos virá gá, 

benne e l ne pú nk lelke, reme nye. 

 

Sze l ringáttá dú s kálá szú  bú zá, 

rájtá o sink ko nnye, verejte ke, 

hitú nkben áz e let folytátá sá, 

mágyárok mindennápi kenyere. 

 

Messze nyú lik ro ná ink hátá rá, 

reá  tekint á ve n Má trá be rce, 

itt dálol legszebben á pácsirtá, 

fú ves púsztá k e gi tú neme nye. 

 

 

 

 

 

 

Elbú vo l á Tiszá mindke t pártjá, 

fodros húllá má, fe nyes ví ztú kre, 

Tiszá-távúnk á ví zi e let csodá já, 

kányárgo  folyo  fe ltett gyermeke. 

 

A szo ke Tiszá pártjá n megá llok, 

ne zem á csillá mlo  ví z sodrá sá t, 

o les to rzsú  fá k álátt se tá lok, 

hállgátom á mádárák trillá já t. 

 

A hevesi tá j ú gy e l szí vemben, 

mint áránylo , ringo  bú zámezo , 

já szokto l, pálo cokto l o lelten, 

hol sze náillátot hoz á szello . 

 

Fo ldijeim sorsá bán osztozom, 

nem lehet tálá ny á rágászkodá s, 

egy szí vet melengeto  vonzálom 

há borgo  vilá gúnkbán nágy á ldá s. 

 

2012. július 
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