KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

4

III. évfolyam, 11. szám

Befejeződött a kátyúzás
Október közepén folyamatosan járták az utcákat és tömték be a kátyúkat az önkormányzat pályázatán nyertes kivitelező munkásai.
Mint arról beszámoltunk, 3 millió forintos kamatmentes kölcsönt vett fel az önkormányzat a megyétől, hogy orvosolja a helyi polgárok közérzetét alapvetően befolyásoló, a több helyen már balesetveszélyes utak állapotát.
Az útfelújítás során több mint 600 négyzetméternyi javítást és aszfaltozást végzett el a kivitelező.
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Elismerés a református lelkésznek

Tök jó volt!
Az időjárás nem volt kegyes az idei "Tök jó bulinkhoz", de
ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy "Tök jól" sikerült !
Hagyományainkhoz híven megválasztottuk a "Tök királyt". Idén Várszegi Izabella fejére került a korona, hisz az
ő kertjükben termett a legnagyobb tök! Ezt követően 9
kisgyermeknek kellett ügyességi, gyorsasági és erőpróbát
teljesíteni a tökmagavató keretein belül, hogy a Gézengúz
óvoda hivatalos kis tökmagjaivá váljanak és büszkén viselhessék a jutalmul járó tökmagnyakláncot.
Ezután a szülőkkel közösen tökös játékokat játszottunk,
és a játékokban elfáradva jóízűen fogyasztottuk el az otthonról hozott "Tök jó" (töklámpás formájú, szellem alakú
stb...) édességeket. Természetesen az idén is majszoltuk a
sütőtököt, és ittuk a forró teát! Ezek után állt neki minden család a töklámpások elkészítésének.

Félelmetesebbnél félelmetesebb és mosolygós töklámpások
egyaránt születtek, melyekből a sötétben hátborzongató
kiállítást rögtönöztünk. Majd ki-ki az otthonába hazatérve – ablakába - teraszára téve a töklámpást tudatta az arra
járókkal, hogy idén is volt Tök jó buli az oviban!
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- 1956 közös történetünk. Szinte minden család őriz emléket a forradalommal kapcsolatban. Történeteket, amelyeket el kell mondanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy tovább
éljen a forradalom és a szabadság hőseinek emléke – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Schvarczné Stieber
Rita aljegyző Kömlőd ünnepi megemlékezésén, majd így folytatta: az akkori események alakítói nem tudták,
hogy történelmet írnak. De mindan�nyian felszabadultságot, megfoghatatlan örömöt éreztek, s többé nem felejtették el, hogy lehet szabadon is
lélegezhetni, lehet Himnuszt és Szózatot énekelni, a magyar zászlót magasra
emelni.
A Hősök Parkjában - ahol a község lakói és diákjai is megjelentek - ezt követően az önkormányzat és a társadalmi,
civil szervezetek képviselői helyezték el
a kegyelet koszorúit az áldozatok emlékére, majd a községházán ünnepi
képviselő-testületi ülésre került sor.
Kömlődön hagyomány, hogy októberi
23-i nemzeti ünnepünk alkalmával
adják át – megismerve az intézményi
és magánemberi javaslatokat – az 1995-

ben alapított „Kömlőd községért” kitüntető díjat. Ezt azok kaphatják, akik
a település fejlesztésében, a községi értékek megőrzésében és a hagyományok ápolásában maradandót alkottak.
Ez évben Szemeti Ferenc képviselő, református lelkész vehette át a díjat.
Mint az az indoklásban elhangzott: a

falu egyik legrégebbi családjából származó személy érdemelte ki az elismerést, akinek szülei, s ő maga is sokat
tett a közösségért. Életével, munkájával
példát mutatott, tisztességben, becsületben, szeretetben nőtt fel, és ezeket a
családi „örökségeket” próbálta továbbadni az elmúlt évtizedekben embertársainak.
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Kis
állatbarátok
Az állatok világnapja alkalmából óvodánk a helyi
Musztáng Lovas udvarba látogatott. Izgatottan készültünk erre a napra, sárgarépával, almával és mindenféle
lovaknak való csemegével érkeztek a gyerekek az oviba, s
alig várták, hogy lóra ülhessenek. Ám előtte még nagyon sok állattal találkoztunk: alighogy beléptünk az
ajtón egy barátságos kutyus
szaladt elénk. Néhány kisgyerek kezében már cicák
doromboltak. Az almával
teli vödröt egy kecske „támadta meg”, akitől aztán

csak nehezen tudtunk „megszabadulni”. Józsi bácsival
közösen engedtük ki a baromfiudvar lakóit: tyúkokat,
kacsákat, libákat, pávákat,
ezt követően pedig bementünk az istállóba, hogy megismerkedjünk a lovak igazi
lakosztályával, no meg az istállószaggal. Beszélgettünk
az állatok tulajdonságairól,
hogy melyik állat mit eszik,
hogyan, miért tartjuk őket.
Végül következett a várva
várt lovaglás, a nap fénypontja. Minden kisgyerek
bátran megülte a lovat: Durcást és Tündit, majd simogatva köszöntük meg a lovacskáknak, hogy ilyen
élményben volt részünk.
-MBT-
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Ruhabörze

A Kömlődért Egyesület, Kömlődi Baráti Társaság, a
Misztrál Vegyesbolt és az Oroszlányi Önkormányzati
Szociális Szolgálatának családgondozói október első
napján ingyenes Ruha–Börzét szerveztek Kömlőd lakói
részére. A településről 41 család látogatott el programunkra, ahol lehetőség nyílt az adományba gyűjtött
ruhák, játékok, táskák és cipők elvitelére.
Fontosnak tartjuk az ilyen akciók kezdeményezését, hiszen környezetünkben sok olyan család és idős ember él,
akiknek nincs lehetősége új ruhákat vásárolnia..
A rendezvényt sikeresen zártuk, hiszen az emberek nagyon hálásak voltak az általuk válogatott ruhadarabokért. Sokan kérdezték a következő rendezvény időpontját, amely a program sikerességét és igényét is igazolja.
A következő Ingyenes Ruhabörzénk 2013. december 10én 10-től 14 óráig kerül megrendezésre a művelődési
házban. Az esemény idején szívesen fogadunk feleslegessé vált ruhaneműt, lakástextilt, illetve használati eszközt, játékot, hiszen ez még más számára értékes és
használható lehet!
Szmilek Zsuzsanna és Szám Antalné családgondozók

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes
véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz
évente több mint 430 ezer egység vérre van szükség. Ehhez
évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. Az
elmúlt időszakban évente több mint tízezer véradó eseményen mintegy félmillió véradó volt, hogy segítsen beteg
embertársain.
Kömlődön az október 18-i véradáson 18 fő jelent meg. Közülük a szűrővizsgálatok után tizennégyen adhattak vért:
Ábrahám Pál, Banay István, Borbély Ferenc, Bóka Ferenc,
Csűrös Norbert, Daróczi János, Dr. Gulyás Boglárka,
Ferenczi Zsolt, Horváth János, Kerner László, Kiss Ferenc,
Kovács Lászlóné, Kőrös Krisztina, Simon Miklós.
Minden megjelentnek köszönjük az önzetlen segítséget!
Kovács Mihályné, véradásszervező

Hölgyek figyelem!
zumba Nikivel
minden vasárnap
18 órától,
alakformáló
torna Mártival
minden kedden
18:30-kor a
művelődési házban!
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Az aradi mártírokra emlékeztek

Egykori szemtanú visszaemlékezésével
kezdte gondolatait Szemeti Ferenc református lelkész Kömlőd kegyeleti
megemlékezését, majd Kossuth Lajos
egyetlen fennmaradt hangfelvételének
írott változatát olvasta fel, ami 1890.
szeptember 20-án készült Turinban:
Nem néma az a kőszobor mely amott
a magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak emlékének emeltetett.
Én hozzám a kitaszított élő halotthoz
ki egykor zászlótartója valék Magyarország függetlenségének, melyért ők a

lehóhérolt hősök annyit küzdöttek és
mártír halált haltanak, én hozzám elhozták a múltak szellemei a velőkig
ható szózatot, mely amaz emlékszobor
kimagasló alakjának, Hungariának
hallgatag ajkairól zeng: Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Tiszteld, akit tisztelet illet, de híve Hazádnak érted e magyar? Hazádnak légy. Ne
csinálj magadnak faragott képet, hogy
azt imádjad, csak Hazád szabadságának Istenét imádd, mint imádták azok,
akik mártírhalált szenvedtenek hűsé-

gükért. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének
legjobb áldásaival az örökké valóságon
keresztül. Kérem a magyarok Istenét,
hogy tegye diadalmassá a velőkig ható
szózatot, mely Hungária ajkairól a
magyar nemzethez zeng. Úgy legyen.
A megemlékezést követően az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és
intézmények képviselői helyezték el a
kegyelet koszorúit, virágait a Hősök
Parkjában felállított kopjafánál.

A híres szülött előtt tisztelegtek
A tanórákat követően keltek útra a Perczel Mór iskola diákjai, hogy megemlékezzenek a község híres irodalmár szülöttének évfordulójáról. A református parókia falán elhelyezett
tábla emlékeztet arra, hogy ott született 1814. október 22én Obernyik Károly színműíró.
Mint az az emlékhelynél elhangzott, református papi család
fia volt, a híresen magas színvonalú debreceni Kollégium
mindvégig eminens tanulója, aki huszonhárom éves korára
már jogi és tanári diplomát szerzett. Kölcsey fedezte föl benne a sok mindenre alkalmas tehetséget, így került Csekére,
Kölcseyék kúriájába nevelőnek.
Obernyik irodalmi vénája már fiatalon jelentkezett. Darab-

jainak nagy része, (Örökség, Elsőszülött, Messiás stb.) a
Nemzeti Színházban került színre. Főúr és pór c. szomorújátéka, (1844) elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia
jutalmát.
Obernyik romantikája sok fordulatban megelőlegezte a későbbi drámai törekvéseket, lélektani hitelessége, jellemző ereje és dialógusépítése pedig rendkívül fejlett volt.
1855-ben hunyt el. Színművei és novellái 4 kötetbe gyűjtve
jelentek meg 1878-ban.
A megemlékező gondolatokat követően a tanulók képviseletében ketten helyezték el a tisztelet koszorúját az emléktáblánál.

