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2017. szeptember-október 

 Tisztelt Kömlői lakosok! 
 
 

Lassan, de biztosan ballagunk a te l 

fele . Ez az ido szak picit nyugod-

tabb. Van, akinek meghittebb, vi-

szont van, akinek dolgosabb. Mire 

ezt az u jsa got Ö no k kezu kbe ve-

szik, addigra ma r csak pa r o ra, ta-

la n 1-2 nap va laszt el majd ben-

nu nket mindenszentekto l, e s a ha-

lottak napja to l. Ba r igaz, hogy sze-

retteink o ro kke  szí vu nkben e lnek, 

e s nem mu lik el nap u gy, hogy ne 

emle kezne nk ra juk, ezen a nap ki-

emelten is csak ro luk szo l majd. 

Vira got viszu nk sí rjaikhoz, gyer-

tya t gyu jtunk e s a sí r felett emle ke-

zu nk vissza a re gi sze p, ko zo s em-

le kekre, az egyu tt to lto tt ido kre. 

Kí va nom, hogy ez a nap mindenki-

nek be kesse gben, e s me lto  megem-

le keze ssel teljen.  

Ebbo l kifolyo lag emlí tene m 

meg Ö no knek, hogy az idei e v sike-

res beruha za sainak ko szo nheto en, 

temeto nk rendezetten, a poltan, u j 

kerí te ssel e s u j belso  aszfalt u tbur-

kolattal va rja majd a hozza tartozo -

kat, az emle kezo ket.   

Ke rem, engedje k meg, hogy 

ta je koztassam Ö no ket, egy kiemel-

kedo en fontos dologro l, ami nem 

ma s, mint a tu zifa pa lya zat! Aho-

gyan az elmu lt e vekben, u gy ide n is 

sikeresen pa lya zott Ö nkorma nyza-

tunk. Ami kiemelten fontos, hogy a 

megye ben a legmagasabb ta moga-

ta si o sszeget nyertu k el, í gy a leg-

to bb tu zifa t telepu le su nk kapja. 

Í ge retemhez hí ven 2017-ben az 

elo zo  e vhez viszonyí tva laka son-

ke nt, javaslatom alapja n testu leti 

do nte st ko veto en 1,5m3 tu zifa ke-

ru l a tada sra, illetve fu te sta mogata s 

gyana nt 25.000 Ft ta mogata s keru l 

kioszta sra azoknak, akik nem tu zi-

fa t kapnak. 

Ta je koztatom a kedves La-

kossa got, hogy az idei e vben zajlo  

ja rdae pí te sek e ho napban befeje-

zo dnek, de a tavasz beko szo nte vel 

u jra indulnak majd. A terv az, hogy 

a ciklus ve ge ig, a telepu le sen az 

o sszes ja rda elke szu ljo n, mint aho-

gyan az u tjaink is fel lettek u jí tva.

 

(Folytatás a következő oldalon) 

     K Ö M L Ő  N É P E  A L A P Í T V Á N Y   
 

     K U R A T Ó R I U M Á N A K  K I A D V Á N Y A  
 

Új kiadásban  III. évfolyam  5. szám 
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Az elmu lt hetekben sikeresen le-

zajlottak a Ko mlo i Kultura lis na-

pok, melynek kerete ben sza mos 

rendezve nyt tartottunk meg, to b-

bek ko zo tt a mu velo de si ha zban. 

Telepu le su nkre la togatott Koo s 

Ja nos szí nmu ve sz, Öszvald Marika 

operae nekes, valamint Ba der Erno  

e s Gonda La szlo  zenekara is. Jutott 

program bo se ggel fiataloknak e s 

ido sebbeknek is egyara nt.

  

Ú gy gondolom, hogy azok, 

akik ella togattak a rendezve nyek 

valamelyike re, mindannyian meg-

tala lta k a sza mukra kedves e s e l-

vezetes programot. 

 

Alig 1,5 ho nap va laszt el 

bennu nket kara csonyto l. Í ge re-

temhez me lto an ide n sem feledke-

zu nk meg ido s lakosainkro l, í gy az 

u nnepek ko zeledte vel isme telten 

re szesu lni fognak egy egyszeri ka-

ra csonyi pe nzbeli ta mogata sban, 

ezzel is segí tve o ket is a te li ido -

szakban.  

A polga ro rse g tagjai is ki-

emeltebb figyelmet fognak fordí ta-

ni ebben az ido szakban az ido sebb, 

vagy beteg emberek biztonsa ga ra. 

Figyelemmel kí se rik majd, hogy 

akad-e ele g tu zifa, a fu te shez, e s a 

te li ido szakban is mindent meg 

fognak tenni a biztonsa gunke rt. 

Ba tran ki merem jelenteni, 

hogy azon ta mogata sok, melyet 

Ö nkorma nyzatunk a ciklus alatt 

biztosí tott a lakossa g sza ma ra, az a 

megye ben de lehet tala n az orsza g-

ban is egyedu la llo . Elso dleges ce -

lom az, hogy megfelelo  pe nzu gyi 

gazda lkoda s mellett, mindig a la-

kossa g e rdekeit tartsam szem 

elo tt, e s az e ves ko ltse gvete s min-

den egyes forintja e v ve ge ig el le-

gyen ko ltve. Na lunk me g nem for-

dult elo , hogy az adott ko ltse gvete -

si o sszegbo l, visszafizete st kelljen 

eszko zo lni. Az elko vetkezo  ido k-

ben is ezt a tendencia t fogom ke p-

viselni. Ígyekszem majd, hogy to-

va bbra is a telepu le su nko n legyen 

a legmagasabb a foglalkoztatott-

sa g, folyamatosak legyenek a beru-

ha za sok, az e pí tkeze sek, hogy no -

vekedju nk sze pu lju nk e s gyara-

podjunk. Jo  u ton haladunk, hiszen 

telepu le su nk ma ra ma r szebb, tisz-

ta bb e s e lheto bb, nem elfelejtve 

azt a fontos te nyt sem, hogy a ma-

gas foglalkoztatottsa gnak ko szo n-

heto en cso kkent a bu no ze s, í gy a 

ja ra sban, e s megyei szinten is tele-

pu le su nk elo kelo  helyet foglal el a 

leg biztonsa gosabb telepu le sek 

lista ja ban. 

Kí va nok Ö no knek a tova b-

biakban is jo  ege szse get, valamint 

be ke s, meghitt megemle keze st 

mindenszentekre. 

 

Turó Tamás 

Polgármester 
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Kedves Kömlő Népe olvasótábora! 

 

A  2014-es o nkorma nyzati va laszta sok o ta 

rendszeresen kapja k ke zhez a Ko mlo  Ne pe 

Alapí tva ny hasonlo  nevu  lapja t. 

A lap kiada sa nem lenne lehetse ges, ha a szer-

zo k nem o nzetlenu l í rna k meg cikkeiket, az al-

koto k nem dí jmentesen bocsa tana k rendelkeze -

su nkre í ra saikat. 

Az alapí tva ny anyagi helyzete nem engedne  a 

lap kiada sa t. Sajnos ra  vagyunk utalva, hogy jo -

akaro kat keressu nk, de ez bizonytalan. Eze rt 

ke rem, hogy amennyiben lehetse ges Ö no k is 

ta mogassa k az alapí tva nyt, ba rmely kis o sszeg-

gel is, melyet a helyi takare kszo vetkezet 

62000095-10000018-00000000 sza mu  sza mla -

ja ra utalhatnak vagy fizethetnek be.  

2018-to l az alapí tva ny ma r u jra re szesu lhet a 

szeme lyi jo vedelemado  1%-bo l is. 

Adoma nyaikat tisztelettel ko szo nju k! 

 

 

Az alapítvány kuratóriuma nevében 

 Pap Katalin 

A margó szélén…... 

 

J u nius ko zepe n mindenkire ra robban a nagy VAKA -

CÍÖ , hia ba va rta azt ma r mindenki gyakorlatilag 

elo zo  e v szeptember elseje to l. Kezdo dik a sokfe le e s 

sokira nyu  kommunika cio : ki mit szervez kinek e s mi-

nek, hogyan foglalja k le a gyerekek, tanulo k tengernyi 

szabadideje t a tanero k e s a szu lo k is. Úto bbiak elo szo r 

o rvendenek, hogy uto daik to bbet vannak otthon, azta n 

me gis ha l ’istennek hangzik sokak ajka ro l az u j tane v-

kezde skor. 

Egyik nap ve gig karika ztam a fe l falut – pontosabban 

az orvosi rendelo ig mentem, amikor a ko vetkezo  e rde-

kes megfigyele st tettem: az u t sze le t ba tran, vida man 

e s kitarto an o rzo  ko zmunka sok ko zu l - kiknek gyere-

keivel, unoka ival ke t ege sz e vig foglalkoztam – egyik-

nek sem volt sem akarata, sem sza nde ka, jobb esetben 

kedve, hogy egy jo  napot –ot kí va njon. Tette ezt aze rt, 

mert nem ismer (nagyon ke tlem), aze rt, mert ze ro ra 

tart vagy aze rt mert sohasem szokta. Ílyen szu lo k, 

nagyszu lo k „nevelik” a jo vo  genera cio ja t. Így tanul 

meg a fiatalsa g nem-ko szo nni. 

Úgyanezen szu lo k, akiknek a vaka cio  ideje re is le van 

ve ve nyakukro l a mindennapi fo ze s terhe, felha boro-

dottan mondja k, hogy falunapon ke pesek to lu k 350 

(igen, ha romsza zo tven) forintot ke rni egy ebe de rt, 

melybo l minimum ketten degeszre to mhetik hasukat. 

Ezen emberek java semmivel sem ja rul hozza  a faluna-

pi e s bu csu i elo ke szu letekhez, kive ve a hivatal a ltal 

ra ke nyszerí tett feladatokat. Nagyon e rdekes, hogy a 

falu o regjei azok, akik mindig kitesznek maguke rt. Pe-

dig a fiatalabbaknak ma r re g a t kellett volna venniu k a 

stafe tabotot. Ú gy la tszik, hogy nincs ele g pe lda ra  vagy 

o k u gy gondolja k, hogy mindig lesz(nek) olyan(ok) aki

() ezt e rtu k e s helyettu k megteszi(k). Megmondom: 

fogyo  fe lben vannak. A kommunika cio t pedig nem 

csak az internetes pletykaoldalon (magyarul fe szbuk) 

kell gyakorolni hajmereszto  helyesí ra ssal, hanem egy-

ma s ko zo tt is e lo ben, ko zbeiktatott szerkentyu  ne lku l. 

E s nem csupa n ne ha ny mino sí thetetlen ka romkoda s-

sal. Csak í gy lehet(ne) egyma st megismerni. Ígaz: akar-

ja-e ezt a falu nagyobbik re sze? Ha nem, akkor mie rt 

szervez az o nkorma nyzat, az iskola, az o voda, az 

ege szse gha z e s ma s ku lo nfe le programokat? Ha u n-

neple sro l van szo  e s nincs hetedhe t orsza gon a tu vo lto  

zenebona, akkor a falu apraja e s fiatalja hia nycikk.  

 Ha a falu nagy re sze nem e rett meg arra, hogy 

felismerje, egy faluban nem egyedu l, hanem egyu tt kell 

valamit csina lni, akkor annak a falunak ve ge. Mert a 

telepu le sek csak u gy tudtak tova bb le tezni, hogy a fia-

talok megtanulta k azt, amit az o regek tudtak e s nekik 

a tadtak. Nemcsak Afrika ban, hanem Magyarorsza gon 

is. 

 

Pap Katalin 
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SULI HÍREK 

K o mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata imma ron 

XXVÍÍ. alkalommal rendezte meg a Ko m-

lo i Kultura lis Napok rendezve nysorozata t, 

amelyben a szerdai nap ezu ttal is a sportolo ke  

volt.   

Az iskola tornacsarnoka ban megrendeze sre ke-

ru lt a va rva va rt Ga rdonyi-kupa, ahol az ide n a 

besenyo telki e s a fu zesabonyi futballcsapatok-

kal me rhette k o ssze ereju ket a ko mlo i focista k. 

Ez a nap nemcsak a sportola sro l, hanem sporto-

lo k ko zo tti bara ti kapcsolatok kialakí ta sa ro l, e s 

a ko zo sen elfogyasztott finom ebe d e lme nye ro l 

is szo l. A rendkí vu l sportszeru  torna n a Ga rdo-

nyi-kupa t ezu ttal is a ko mlo iek nyerte k meg. 

Ma sodik helyen ve geztek a besenyo telkiek, a 

bronze rem pedig a fu zesabonyiak nyaka ba ke-

ru lt.  

 

Go lkira ly Kolompa r Zolta n 

Legtechnika sabb ja te kos Ne meth Szabolcs 

Ku lo n ko szo net Besenyei Ja nosne  lelkes csapa-

ta nak, akik finom ebe ddel kedveskedtek nem-

csak a hazai, de a vende g focista knak is. 

Ko szo nju k Pengo  Roland sportta rsnak a szí nvo-

nalas ja te kvezete st.  

Kollányi György 

testnevelőtanár 

 

 

Gárdonyi futás az általános iskola tanulóival 
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„… lényeges dolgokat emberek között soha nem a 

szavak, mindig csak a magatartás és a cselekede-

tek intéznek el.” (Márai Sándor) 

I skola nk 2017. okto ber 20-a n emle kezett meg 

1956 ma rtí rjairo l. Az Írodalmi Szí npad u nnepi 

mu sora val gondoltunk az egykori to rte ne sekre. Az 

ide n a gyerekekkel Ne meth Ervin Ökto beri la zro -

zsa k cí mu  szerkesztett ja te ka t va lasztottuk, hogy 

me lto n megemle kezhessu nk 1956 ho seiro l, orsza -

gunk sorsfordí to  eseme nye ro l. 

Egy menetoszlop, egy lelkes felvonula snak indulo  

tu ntete s trage dia ba torkollo  eseme nyeit ide zte fel a 

ja te k, pillanatfelve telek, apro  mozgo ke pek sorozata -

val. Az eseme nysor egy ma sik, szaggatottan kibomlo  

to rte netet is maga ban rejtett: a kisfiu , Dani elveszte -

se nek tragikus mozzanata t. 

Az elo ada s elo ke szu letei nagy e rzelmi ero ket szaba-

dí tott fel a ja tszo kban, e s reme lju k a ne zo kben is. 

Elismere s illeti a ko zo nse get is, akik fegyelmezetten, 

me lto sa ggal figyelte k a helyszí nen folyo  eseme nye-

ket.  

 Ko szo nju k minden szereplo nek a me lto  megemle -

keze st!  

Antal-Olajos Renáta 

tanár 

A  XXVÍÍ. Ko mlo i Kultura lis Napok egyik 

rendezve nye volt a Mesekocsi Szí nha z 

elo ada sa: Popeye a 

tengere sz. 

Ma r to bb alkalommal 

la togatott el telepu le -

su nkre ez a ta rsulat s 

mindig jo  hangulatot 

teremtettek a gyere-

kek ko re ben. 

Í gy volt ez most is. A 

ne pszeru  meseho st a 

gyerekek jo l ismerik. 

Vida man e nekelte k a 

szereplo kkel Popeye 

dala t: Popeye a tengere sz, hajo ja t nem e ri 

ve sz..... 

A lelkes ko zo nse get is bevonta k az elo ada sba. 

Volt, aki a cipo fu zo beko to  versenyen vett re szt, 

voltak, akik rajzoltak, 

ma sok tengere sznek 

o lto ztek. E s ve gu l az 

ege sz ne zo te r a tva lto-

zott hatalmas o cea nna  

e s hulla mzott bo szen. 

Mindenki nagyon jo l 

e rezte maga t. Ko szo n-

ju k az elo ada st Ko mlo  

Ko zse g Ö nkorma ny-

zata nak. 

 

 

Sipos Gáborné 

tanár 
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 ÓVODAI HÍREK 

Állatok világnapja az óvodában 

R endhagyo  teve kenyse gi forma ban szervez-

tu k a nagycsoportosainknak az A llatok 

Vila gnapja alkalma bo l a foglalkoza sunkat, mely az 

o vodai pedago giai programunkban szereplo  jeles 

napok egyike. 

Kira ndula st szerveztu nk a ja szbere nyi a llatkertbe. 

A kira ndula st megelo zo  napokban nagyon sokat be-

sze lgettu nk az utaza sro l, 

az utaza sunk ce lja ro l, a 

la tnivalo kro l, ami rea nk 

va r. A gyermekek ma r na-

gyon va rta k az eseme nyt, 

egyre nyitottabba  va ltak 

az e lme nyek befogada sa ra, 

visszasza mla lta k a napo-

kat, kello en ra hangolo d-

tak. 

„Az első dolog, amire uta-

zás közben ráébred az em-

ber, az az, hogy semmilyen 

hely nem tud megfogni, ha 

nem vagy nyitott rá.”  

(Pico Iyer) 

Az ido ja ra s, az india n nya r 

kedvezett a kira ndula s 

lebonyolí ta sa hoz. Ve gig az 

u ton csoda lhattuk a ter-

me szet alkotta gazdag 

szí nvila got, a festo i ta jat. 

Legnagyobb o ro mu nkre szolga lt, hogy egy-egy gyer-

mek hí vta fel a figyelmu nket az a ltala felfedezett, 

szí nes levelekbe o lto zo tt erdo re szletre, terme szeti 

jelense gekre. Ez igazolja a munka nk eredme nyesse -

ge t. Ne ha nyan nem csak ne zelo do , hanem la to  em-

berekke  va lnak, akik megtala lja k, megkeresik, e rte -

kelik e s ve dik a terme szet e rte keit, sze pse geit. 

Az utaza s sora n gyakorolta k a szoka sokat, szaba lyo-

kat, melyet az auto buszon be kell tartani. Nagyon 

sokan ko zu lu k csak inte zme nyes keretek ko zo tt u l-

nek to megko zlekede si eszko zo n, e s le pnek ki a lako -

helyu kro l, Ko mlo ro l. 

Az a llatkertben minden lako t megla togattunk. A la -

tottak elvara zsolta k a gyermekeket. Ve gig ne zhettu k 

to bbek ko zo tt a medve k etete se t, meghallgathattuk 

ro luk a legfontosabb tudnivalo kat, melyet gondozo -

juk a la tva nyetete s ko zben elmese lt neku nk. Mara-

dando  ismereteket szerezhettek, hiszen „terme szet 

ko zeli” tapasztalatokhoz juthattak me g akkor is, ha 

mesterse ges ko ru lme nyek ko zo tt, a llatkertben e lo  

a llatokat figyelhettek meg. Tova bbi frenetikus e l-

me ny volt a Hollo  „produkcio ja” is. A gondozo  bemu-

tatta neku nk ezt a ritka okos madarat, aki szí nes ku-

pakokat egyeztetett e s ko -

vette az utasí ta sokat, me-

lyeket a gyermekek mese-

beli ketto s tudattal ne ztek 

ve gig. Az ege sz nap ismere-

teket gazdagí to , e rte kes, 

e rdekes e s e lme nyekben 

gazdag volt. 

„Ha érdekes helyen jár az 

ember, az idő szinte megbo-

londul, s oly nyargalásba 

kezd, hogy mire kettőt pis-

lantunk, már el is szaladt.”  

(Böszörményi Gyula) 

Az e lme nyeiket u jrae lte k e s 

alkotta k a gyermekek a ko -

vetkezo  napokban, az o vo-

da ban. Az ott tapasztaltak, 

la tottak megjelentek ja te -

kukban. Csoda latos a llat-

kertek e pu ltek, gondozta k, 

a polta k a lako kat. Az uta-

za st u jra a te lte k rajzaikban is, í gy teljesu lt a ce lunk 

ezzel a kira ndula ssal. 

Ko szo net illeti e rte a szu lo ket, akik hozza ja rultak a 

kira ndula s ko ltse geihez, ko szo net a fenntarto nak, 

Ko mlo  Ko zse g Ö nkorma nyzata nak, aki biztosí totta 

sza munkra az auto buszt. Tova bba  ko szo nju k a busz-

vezeto knek a biztonsa gos e s kellemes utaza st. Útol-

ja ra, de nem utolso  sorban ko szo nju k az o vo  ne nik-

nek, dajka ne niknek e s a tova bbi kí se ro knek a fele-

lo sse gteljes munka t. 

„Az utazás is egy ugyanolyan készség, mint bármi 

más. Kicsiben kell kezdeni, apránként belejönni, és 

csak aztán vállalkozni egyre nagyobb lépésekre.”  

(Richard Baudler) 

Sztankovics Éva  

óvónő 
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A ve do no  aja nla sa val 

 

Légúti betegségek „ Me g nyí lnak a vo lgyben a kerti vira gok”, de ma r 

itt oson az o sz a kertek alatt, elhozva sza munk-

ra mind azon o ro mo ket e s bosszu sa got, amely ezzel a 

gyo nyo ru  e vszakkal ta rsul. A gyermekorvosi va ro  is 

bene pesedik a nya ri csendesebb forgalom uta n. A hu -

vo s, nyirkos levego  kedvez a le gu ti betegse gek kialaku-

la sa nak, e s ezt me g tova bb fokozza az o sszeza rtsa g a 

bo lcso de kben, az o voda kban, iskola kban e s a ko zleke-

de si ja rmu veken is. Ko ztudott, hogy a felso  le gu ti be-

tegse gek leggyakoribb ko rokozo i a ví rusok.  

Cseppferto ze ssel terjednek leginka bb, de az ujjainkra 

keru lo  ferto zo  va lade kkal a sza j, e s az egye b nya lka-

ha rtya kon keresztu l bejuthatnak a szervezetu nkbe, e s 

betegse get okoznak. Ezek lehetnek egyszeru ek, u gyne-

vezett bana lis na tha k, de su lyosabb lefolya su , komoly 

megbetegede seket is okozhatnak, gyakori szo vo dme -

nyes ko vetkezme nnyel. 

Meghu le s 

A meghu le s, vagy na tha igen gyakori megbetegede s 

e vente ha rom-nyolc alkalommal is elo fordulhat. Jelleg-

zetes tu netei az orrfolya s, torokfa ja s, ko ho ge s, fejfa ja s, 

e s kí se rheti ho emelkede s, la z is. Az egyszeru  meghu le s 

maga to l gyo gyul ne ha ny nap alatt, de a gyo gyula st tu -

neti kezele ssel – orrcsepp, orrtisztí ta s, la zcsillapí ta s, 

megfelelo  folyade k bevitele, e s leheto leg a gynyugalom 

– meggyorsí thatjuk. Ha nem vesszu k komolyan a meg-

hu le st, akkor gyakran szo vo dme nyek alakulnak ki, 

amelyek a betegse get elhu zo do va  teszik, a bakteria lis 

felu lferto ze s pedig antibiotikus kezele st is szu kse gesse  

tesz. A szo vo dme nyek ko zo tt leggyakrabban az arcu reg 

gyullada ssal, e s a ko ze pfu lgyullada ssal tala lkozunk. 

Szo vo dme nyek 

Az orrmelle ku reg gyullada s: nehezí tett orrle gze ssel, 

gennyes orrva lade koza ssal, arc e s homlokta ji fa jda-

lommal, la zzal, e jszakai ingerlo  ko ho ge ssel ja r. A beteg-

se get egye b szo vo dme ny kialakula sa nak leheto se ge 

miatt mindig nagyon komolyan kell venni. Az antibioti-

kum mellett az orrspray, az orr tisztí ta s, a va lade k ol-

do da sa, a sza raz meleg, e s a pihene s nagyon fontos. A 

kamilla s, vagy egye b forro  go zo k inhala la sa a betegse g 

sora n kifejezetten ellenjavallt. A betegse g hat-he t nap-

na l is hosszabb gyo gykezele st ige nyelhet. 

A ko ze pfu lgyullada s is sok kellemetlense get, fa jdalmat 

okoz a beteg sza ma ra. Ero s, lu kteto  fu lfa ja s, e jszakai 

nyugtalansa g, a magas la z mindig gyors segí tse get 

ige nylo  a llapot. Minden ilyen panasz esete n javasolt a 

fu l-orr-ge ge sz rendelo  felkerese se. Ílyen esetekben 

gyakran szu kse gesse  va lik a dobha rtya metsze se vel a 

felgyu lemlett gennyes va lade k kiu ru le se nek elo segí te -

se. Ne va rjunk arra, hogy a gyermek dobha rtya ja maga -

to l repedjen meg, de ha ma r ez beko vetkezett, a fu l-orr

-ge ge szeti ella ta s ne lku lo zhetetlen. 

A ge gehurut 

Ví rusos le gu ti ferto ze s a ge gehurut. Halmozottan az 

o szi-te li ido szakban fordul elo , e s a ltala ban enyhe lefo-

lya su . Fo ke nt a hat ho napos e s a ha rom e v ko zo tti 

gyermekek betegse ge. Leginka bb az e jszakai, hajnali 

o ra kban jelentkezik. Rekedtse g, ugata sszeru  kongo  

ko ho ge s, bele gze si nehezí tettse g kí se rheti su lyosabb 

esetekben. A beteg nyugtalansa ga ezeket a tu neteket 

fokozhatja. Ez a betegse g leggyakrabban komoly ijedt-

se get okoz mind a beteg, mind a szu lo  sza ma ra ugyan-

akkor nagy figyelemmel kezelendo , fo leg a betegse g 

elso  48 o ra ja ban. Mindig mutassuk meg a baba t orvo-

sunknak, hisz a tu netek ma s betegse g tu neteivel is 

egyezhetnek, e s nagyon fontos az elku lo ní tendo  beteg-

se gek kiza ra sa. Le nyeges a betegse g lefolya sa nak ko ve-

te se, mert a su lyos, specia lis inte zeti ella ta st kí va no  

a llapot kialakula sa rea lis vesze lyt jelent. 

Ne ha ny jo  tana cs 

Ha rekedten e bred a gyermeku nk, a ko vetkezo ket java-

soljuk: a nehezí tett le gze ssel, rekedten e bredo  gyerme-

ket megfelelo en felo lto ztetve nyitott ablakhoz, vagy 

szabad levego re vigyu k. A kinti hu vo sebb, pa radu sabb 

levego  hata sa ra javul a gyermek le gze se, de ez a tmene-

ti. A letapadt va lade k olda sa ra adjunk nya koldo t. Cso k-

kentheto  a nya lkaha rtya duzzanata, e s í gy javí thato  a 

gyermek a llapota, ha kalcium-pezsgo tabletta t itatunk 

vele. Fontos a sok – leheto leg langyos – folyade k itata -

sa. A jo  orrle gze s biztosí tja a megfelelo  ho me rse kletu  

e s pa ratartalmu  levego  bejuta sa t, eze rt haszna ljunk 

orrcseppet. 

A nya r vitaminjaival felto lto dve, testileg e s lelkileg 

megero so dve ne zhetu nk az o sz e s te l betegse gei ele . 

Ha mindezek mellett megfelelo en o lto zko du nk, sporto-

lunk e s ta pla lkozunk, valamint figyelu nk a higie ne s 

szaba lyok betarta sa ra, nagy ese lyu nk van arra, hogy 

sikeresen kive dju k a le gu ti ko rokozo k ta mada sait. 

Forrás: http://www.betegvagyok.hu 
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B efejezo dtek a XXVÍÍ. Ko mlo i Kultura lis Napok. A hagyoma -

nyos rendezve nysorozat az ide n is sok la togato t vonzott. 

Minden koroszta ly megtala lhatta a sza ma ra e rdekes programot. 

Volt kia llí ta s, ido sek ko szo nte se, sportnap, operett de luta n, ke z-

mu veskede s, gyerekszí nha z, ko rusok tala lkozo ja, Ko mlo ro l el-

sza rmazottak tala lkozo ja, romanap. 

Ko szo no m a segí tse get elso sorban a Napko zi Konyha dolgozo i-

nak, Szu cs Gyo rgyinek, azoknak a ko zmunka soknak, akik a terem 

berendeze se ben nap mint nap segí tettek. 

Ko szo net ja r me g azoknak is, akik szinte n hozza ja rultak a ren-

dezve ny sikere hez: Besenyei Pe ternek, aki a he t folyama n a ze-

ne t szolga ltatta, Hoffer Jo zsefnek, aki a hangosí ta se rt felelt,  a 

Szocia lis Alapszolga ltata s dolgozo inak az Ído sek Napja n nyu jtott 

segí tse ge e rt, Besenyei Benedekne  e s Csonka Sa ndorne  szombati 

segí tse ge e rt, a Nefelejcs Nyugdí jas Klub munka ja e rt, az o voda -

soknak, iskola soknak e s az o ket felke szí to  pedago gusoknak, Me r-

cse ne  Huszti Mo nika nak, aki a meghí vo kat, plaka tokat, emle kla-

pokat ke szí tette, valamint ko szo net ja r mindenkinek, aki a he t 

folyama n ella togatott a programokra. 

Ko szo no m a kia llí ta si anyagot a ko vetkezo knek: 

Pa da r Íldiko  

Pa da r Andra sne  

Bartus Csaba 

Kiss Ístva n 

Sztankovics Rudolfne  

Sza szi Ka rolyne  

Godo  Ígna cne  

To ro k Pe ter 

Ga l Be la ne  

Berta Veronika 

Vitko czi Ga borne  

Dr. v. Nagy Jeno  

Dr. Pinte rne  Ko mlo i Ma ria 

Ko ro mi Ferenc 

Ne hai Neufeld Jo zsef 

Ne hai Nagy Be la 

Reme lem, hogy mindenki jo l e rezte maga t, aki ella togatott a ren-

dezve nyekre! 

A telepu le su nko n tarto zkodott egy 19 fo s erde lyi delega cio  is, 

Ösva th Csaba vezete se vel A kosfalva testve r-telepu le sro l. Ö k is 

re szt vettek ne ha ny rendezve nyen, vasa rnap Egerbe la togattak 

el, ahol megtekintette k a nevezetes helyeket, e pu leteket. 

Sipos Gáborné 

alpolgármester 
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Nagy Jenő:     

                                 Akikért a gyertyák csonkig égnek… 

 

 

Enye szet hava nak kezdete az elhunytak emle ke nek ido szaka, amikor kegyelettel gondolunk az o ro k haza ba ta -

vozott szeretteinkre. Ezeken a napokon vira gokkal e s koszoru kkal dí szí tett sí rjaik mellet gyertyagyu jta ssal, me -

csesek la ngja val emle kezu nk, merengu nk. A temeto k csendje ben visszaide zzu k a velu k a te lt, elveszettnek tu no , 

me gis o ro k pillanatokat. 

 

Gyertya k, me csesek e s o szi vira gok, sza munkra soha nem feledheto  nevek a sí remle keken. Szeretteinkre emle -

kezu nk, ra juk gondolunk, akik ma r az e gi haza bo l figyelik e s o vja k le pteinket. Ú jra e s u jra felide zzu k az egyu tt 

elto lto tt, elme nkben fe ltve o rzo tt ido ket, emle keket. Halottak napja n mi is gyertya k vagyunk az e jszaka ban. 

Egyu tt rezdu lu nk a pisla kolo  la nggal, mege rintve lelku nkkel elhunyt szeretteink lelke t.  Egyu tt rezdu lu nk velu k, 

ahogyan akkor, amikor me g mellettu nk voltak. Mege rtettu k gondolataikat, e s o k is a mienket. Ne lku lu k a gon-

dolatok is ma smilyenek, velu k va ltak teljesse . Hozza juk szo lnak so hajaink, s ido nke nt elto prengu nk azon, hogy 

vajon mit mondana nak, milyen jo  tana csot adna nak neku nk, mit tenne nek ma a helyu nkben. A gondokto l terhes 

mindennapok sora n gyakorta aggo dunk, sokszor szorongunk ne lku lu k. Ö k ma r deru sen szemle lik a halando  le t 

hiba it, fe lelmeinket, ami tagadhatatlanul ko ru lvesz minket. E vro l e vre egyre to bb jo  ember hagy itt bennu nket, 

s ta vozik az o ro k haza ba. Hozza nk ko zel a llo  emberekto l kell bu csu t vennu nk, akikto l sokat tanulhattunk, akik-

nek ittuk a szavait. Lelku nkben itt e lnek ma is, szellemu k ko zo ttu nk e l. Bizony, sokszor jo  lenne, ha utat mutat-

na nak ebben az e rte kvesztett, zavarodott vila gban. Enyhí theti ba natunkat a soha el nem mu lo  reme ny, hogy 

odafentro l is melengetik mindannyiunk lelke t.  

A hala l e s az elmu la s kultusza egyido s az emberise ggel, to rte nelme nek re sze. A magyar embereknek - az euro -

pai ne pekhez hasonlo an - e vsza zadokon a t le nyegesen terme szetesebb viszonya volt az elmu la shoz e s szerette-

inek elveszte se hez. A hagyoma nyos falusi e letko zo sse gekben a XX. sza zad ma sodik fele ig sikeru lt mego rizni a 

tiszteletada s o si forma it. Az akkorta jt jellemzo en nagy csala dokban a gyermekek egyu tt e ltek az ido sekkel. Az 

e let to rve nyszeru  ko rforga sa, az elmu la s is szemu k elo tt zajlott. A halottak felo lto ztete se, elsirata sa, a mulando -

sa g gya sza, a sí ra sa s e s a temete s szertarta sa terme szetes emberi magatarta snak sza mí tott. Az egykori nagycsa-

la dok sze tese se vel az uto bbi e vtizedekben ez teljesen megva ltozott. A va rosiasoda s, a csala dtagok sze tszo ro da -

sa, a temeto kto l valo  ta volsa g, az embert is elidegení tette a hala lto l. Napjainkra az emberek egyre ta volabb ke-

ru ltek a hala l kultusza to l. Gyakorta tapasztalhatjuk, hogy a temeto k csendje a fe lelmetes elmu la s, a hala l jelke pe 

lett. Az elmu la ssal valo  benso se ges kapcsolat megszu nni la tszik. Ma, amikor az elmu la s e s a vesztese g ko zvetlen 

ko zelro l e rinti az embereket, to bbnyire fe lelemmel telten ne znek szembe vele. Halottak napja 2001. e v o ta ha-

za nkban u jra munkaszu neti nap, mindjobban mege rinti a lelkeket. Na lunk ez a meghitt, csendes visszaemle ke-

ze s napja. A sí rkertekben gyertya t, me csest gyu jto  hozza tartozo k ko zu l van, aki elmond egy csendes ima t, mí g 

ma sok gondolataikba meru lnek, merengenek szeretteik sí rhalma elo tt. Szeretteink sí rja na l emle kezzu nk e le-

tu kre, igazoljuk ezzel szeretetu nket, s ragaszkoda sunkat. Napjainkban saja tos ta rsadalmi eseme nynek is tekin-

tendo  e nap. Az egyma sto l ta volra keru lt csala dtagok, rokonok, bara tok, iskolata rsak tala lkoznak e s szo t tudnak 

va ltani egyma ssal.   

Az egyma sto l ta volra keru lt csala dtagok, rokonok, bara tok, iskolata rsak tala lkoznak e s szo t tudnak va ltani egy-

ma ssal. E lete veink sza ma nak no vekede se vel mindinka bb a tle nyegu l e nap jelente se, magasztossa ga. Korta rsa-

immal ma r nem csupa n a hadak u tja ra le pett de dszu lo ke rt, nagyszu lo ke rt, szu leinke rt, testve reke rt, bara toke rt, 

tana rainke rt gyu jtunk gyertya t, me csest, hanem a mind gyakrabban ta vozo  oszta lyta rsainke rt, e vfolyamta rsain-

ke rt is. Szeretteinkre emle kezu nk, akik ma r elo rementek. Az elmu la s bizony fa jdalmas, szinte minden ember 

lelke t foglalkoztatja. A gya sz terme szetes veleja ro ja a fa jdalom, bu ntudat, a mulando sa g, a ve gesse g e rze se. Sok 

esetben me gis nehezen tudunk me lto sa ggal megku zdeni ezekkel az e rze sekkel. Korunk gyorsan va ltozo , ha bor-

go  vila ga ban a rohano  ido vel gyorsan foszlanak emle kke peink. Mind gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy miko z-

ben fogyatkoznak a ta rsadalmi kapaszkodo k, cso kken a gya sz tisztelete. Az emberek egyre ta volabb keru ltek a 

hala l kultusza to l.  
Folytatás a következő oldalon 
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A mu ltat azonban nem feledhetju k, mert ez a visszatekinte s e s a jo vo  parancsolata. Az e go  gyertya k e s me csesek 

fe nye ne l a mi derengo  emle kezetu nk u jra e s u jra visszahozza ko ze nk elhunyt szeretteinket. A tu le lo k feladata, 

nemes ku ldete se, hogy o rizze k e s gyarapí tsa k a ra juk maradt szellemi e rte keket. A le lek fa jdalma t ne mileg cso k-

kenthetik a sze p emberi gondolatok is. Me lta n ne pszeru  í ro nk, Fekete Ístva n sorait ide zem:  

„Égett a gyertya és meglobbant, ha a lehelet, vagy a gondolatok elreppentek mellette. A lehelet aztán szétesett, a 

gondolatok fáradtan leszálltak, mint a haldokló madár, és elmúltak.” 

Halottak napja n e rezhetju k - a la togato k surrano  le pteivel egyu tt is - a temeto k csendje t, a nyugalmat, ahol o ro k 

be kesse g honol. Ahol megszu nik az irigyse g, a gyu lo lko de s, a harag, a vagyoni - e s ta rsadalmi ku lo nbse g, az em-

beri gyarlo sa g. Jo k e s rosszak, gazdagok e s szege nyek ott lenn, mind’ egyforma k. Az emle kezo  e lo k merenghet-

nek, s besze lhetnek: csendben megszo lalo  lelkiismeretu kkel, ami igencsak a rulkodo  lehet. Megannyi bu nba nat, 

elmulasztott jo  tettek, elmaradt elismero  e s biztato  szavak, o lele sek, s kimondott ba nto  szavak terhe t visszu k ma-

gunkkal. Bizony, a sí rok mellett a llo k ko zu l sokunknak kellene bu nba natot gyakorolni, legala bbis elsuttogni egy 

bocsa natke re st. Szembene znu nk nem teljesí tett í ge retekkel, vagy egy-egy o nze sbo l elko vetett megba na ssal. 

E rezhetju k tova bba  azt is, hogy az e vek hu tlenek hozza nk, s ve ges a fo ldi e let. A temeto  csendje nem a fe lelmetes 

elmu la st jelke pezi, s halottak napja n megelo zi a ke szu lo de s csendje. Ez a nap egyfajta sza mvete sre is ke szteti az 

e lo ket. Ez ido  ta jt rendszerint szembene zu nk saja t e letu nkkel e s mulando sa gunkkal is. Mindez emle keztet tova b-

ba  arra is, hogy e letu nk sok esetben elkapkodott, mintegy versenyt futunk az ido vel. Emle keztet a ta rgyiasult, 

anyagias vila gra, melyro l hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy pe nze rt minden megveheto . Korunk felfoga sa azt 

sugallja, hogy a ma nak kell e lnu nk, s az egzisztencia lis ce lok mindenne l elo bbre valo k, vagyis a legfontosabbak. 

Enye szet hava nak kezdete go rbe tu ko rke nt mutatja azt is, hogyan nem kellene e lnu nk.  

Emberke nt nagyon megra zo  a te lni azt, amikor elveszí tu nk valakit, aki mindenne l fontosabb volt neku nk. Bizo-

nya ra semmi nem fa jhat jobban, mint amikor egy szeretett ember u gy ta vozik ve gleg, hogy nem tudtuk elmonda-

ni neki, mennyire fontos e s po tolhatatlan sza munkra. Amikor azt e rezzu k, hogy sosem tudhatja meg, mennyire 

tiszteltu k e s szerettu k. El kell ismernu nk, hogy emberta rsaink, ku lo no sen szeretteink elveszte se minden korban 

po tolhatatlan vesztese g. A le lek fa jdalma t az ido  enyhí theti, de megszu ntetni nem mindig ke pes. Lelkileg nagy 

vigasztala s a ha tramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elhunyt szeretteike rt. Egy napon mi is uta nuk me-

gyu nk, hiszen ez az e let to rve nye.  

A gyertya k csonkig e gnek, a me csesek pisla kolo  la ngja is kialszik hajnalig. Hamarosan jo nnek a te lies hideg sze-

lek, de emle ku ket e s meleg e rinte su ket magunkkal visszu k mindo ro kre.  A ldott legyen emle ku k! 

 

Halottak napja nak gya sza, szomoru sa ga az e let becsu lendo  e rte keire, o ro meire is figyelmeztet. Legyen ez a nap 

me lto sa gteljes, tiszteletteljes e s szeretetteljes!  

Addig tudunk szeretni e s jo t tenni, amí g dobog a szí vu nk, mí g emberta rsaink ko zo tt vagyunk. Tegyu k ezt mind-

addig, amí g tehetju k! 
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2017  szeptember-október hónapban született kömlői lakosok: 

Ka llai Laurent  an: Cso ka Szimonetta, Nagy Laura   an: Nagy Katalin,  

Lo le  Martin Benjaminan an: Lo le  Krisztina, Re zmu ves Veronika  an: Örosz Edina 

Suha Melissza  an: Horva th Anaszta zia  

 

2017 július - augusztus hónapban elhunyt kömlői lakosok: 

Molna r Ístva nne   e lt: 72 e vet, Vona Ja nosne   e lt: 97 e vet,  

To th Ja nos e lt: 62 e vet 

Az Örsza gos Ko nyvta ri Napok rendezve nysorozathoz ko nyvta runk az ide n is csatlakozott.  

Az idei e v szlogenje: „Csak tiszta forra sbo l” 

A szí nes programkí na latbo l kicsik e s nagyok is va logathattak. 
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