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Tisztelet, főhajtás a hősök, az
Ember előtt
Ünnepi megemlékezésre gyűlt össze
Kömlőd apraja-nagyja október 23-án.
Örömteli módon mintegy 50 emlékező
vett részt a forradalom 60. évfordulóján
a Kömlődön a Hősök Parkjában tartott
ünnepségen.
A jelenlévők közösen elénekelték a
HIMNUSZT.
Ezt követően Bogáth István, polgármester ünnepi beszédét hallgathatták
meg az érdeklődők.
Beszédében párhuzamot vont az egykori hősök, aki fegyverrel a kézben
küzdöttek a szabadságért és a mai napok eseményei között, emlékeztetve
arra, hogy ma is meg kell védeni hazánkat, meg kell védeni kivívott függetlenségünket.
Ezek után a jelenlévők az emlékezés
koszorúit helyezték el az 1956-os forradalomnak emléket állító kopjafa tövében.
Az ünnepség a SZÓZAT közös eléneklésével zárult.
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November már a tél elejét idézi, az
elmúlást, a megnyugvást, a befelé fordulást. Kicsit már fázósabban húzzuk
össze kabátjainkat alkalmazkodva a
borongós hangulathoz. November havának második napján elhunyt hozzátartóinkra, közelebbi, távolabbi ismerőseinkre, ismeretlenekre emlékezünk,
akik már nem lehetnek részesei mindennapjainknak itt a földi létben. Szép
hagyomány, és talán egyedülálló is a
maga nemében, hogy a községben ezen
a napon meginvitálva a falu lakosságát,
felekezeti, politikai, vallási hovatartozástól függetlenül egy-egy nemzeti
színű szalaggal feldíszített koszorúval
emlékeznek meg a harcokban elesettekről, a hősökről, a köztiszteletben
álló, Kömlődhöz kötődő elődökről az
itt élők. Borongós, a megemlékezéshez
illő időben egy maroknyi kis csapat
indult el a faluban kedden délután,
hogy végigjárják az emlékhelyeket,
hogy elhelyezzék a tisztelet, a megemlékezés jeléül a koszorút, a mécsest.
Koszorúztak a Hősök Parkjánál,
a Református templomnál lévő I. és II.
világháborús emlékműveknél, Perczel
Mór tiszteletére emelt emlékműnél, a
Szovjet emlékműnél, a Munkaszolgálatosok sírjánál, az Ismeretlen magyar
katonák és két magyar hősi halott sírjainál. Az a pár ember, aki Bogáth István
polgármester, Szemeti Ferenc alpolgármester és Baudentisztlné Csonka Alexandra képviselő társaságában járta
végig a síremlékeket, egy-egy helyen
néma főhajtásra megállva, magukban
emlékeztek mindazokra, akik tettek
Kömlődért, akik áldozatai voltak a
különböző politikai harcoknak, korok-
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nak.
Ha van másvilág, akkor boldog megelégedéssel kacsinthattak össze mindazok ott az égi létben, akikről a megemlékezés ezen a délutánon szólt, s
tehették ezt azért is, mert érezhették,
hogy nincs különbség magyar vagy
szovjet katona, 56-os vagy háborús hős
között. Egy a fontos, hogy az elszenvedők, a résztvevők mindannyian emberek voltak saját sorsokkal, tragédiákkal, sokan közülük távol hazájuktól,
szeretteiktől idegen földben lelve nyugodalmat, örök álmot.
Varga Katalin

A hagyományos NYÍLT NAP megrendezésére kerül sor a Kerényi Béla
Református Diakóniai Intézményekben.
2016. november 11-én 14.00 órától.
Íjászat, X-boksz, Kareoke party,
Kézműves foglalkozások,
Kötélhúzás és egyéb szokásos ügyességi játékokkal várnak minden gyereket és felnőttet.
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A Nemzeti Gyásznapon az emlékezők
csoportja gyülekezett a kömlődi hősök
parkjában, hogy megemlékezzenek a
167 évvel ezelőtti gyászos eseményekről.
A kezdésre várakozva folyt az elmélkedés azon, hogy milyen óriási áldozatot hoztak azok az emberek akik
akkor a magyar szabadságért küzdöttek. Sokak a harctereken, mások pedig
a megtorlás során vesztették el ami
legdrágább, az életüket.
Akkor ez nem volt kétséges miért tették. Egyetlen dolog vezette őket, a
HAZASZERETET.
Óhatatlanul szóba kerültek az elmúlt
napok eseményei is, mégpedig a népszavazás hazánk jövőjéről.
A jelenlévők megdöbbenésüknek adtak hangot, hogy sokan még arra sem
voltak képesek, hogy egy tollvonást
téve döntsenek Magyarország jövőjéről. Hogyan állhatunk itt azok emlékműve előtt, akik abban a reményben,
hogy minden jóra fordul feláldozták
életüket. Mit tud nekik mondani ez a
generáció, az a generáció akikért ők
küzdöttek?
A Himnusz közös eléneklése után
Schvarczné Stieber Rita tartott emlékező beszédet. Ő is kiemelte azt a csodálatos hazaszeretetet amivel az akkori hősök a halálba indultak.
Tudjuk ugye, hogy a kivégzett tábornokok között több nem magyar nemzetiségű is volt, és mégis ezért a hazáért adták életüket.
Az emlékezés koszorúját Bogáth István polgármester és Szemeti Ferenc
alpolgármester helyezte el.
Jó érzés volt látni, hogy a környező
két református iskola diákjai közül
számosan rész vettek a megemlékezésen. Köszönet a két iskola igazgatójának.
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Kihelyezésre került egy ruhagyűjtő
konténer a templommal szembeni térre.
Akinek van olyan ruhaneműje, amelyet jó szívvel adna tovább másnak,
kérjük helyezze el a konténerben. Sok
olyan ember van akinek az ön által
már nem használt ruhadarab még értéket képvisel és szívesen tovább viseli.
A tél közeledtével elsősorban meleg
ruhákat várnak a konténer üzemeltetői.
Kérjük ne szemetesnek használják a
konténert.
Köszönjük az adományokat.

Október 22-én ködös, párás időjárás
fogadta a temetőbe érkezőket. Most
nem kegyeleti okokból gyülekeztek az
emberek, hanem a meghirdetett temető
takarítás volt az oka.
A résztvevők gereblyével, vasvillával
érkeztek. rendelkezésre áll egy szárzúzóval felszerelt kistraktor, valamint
négy damilos fűnyíró is.
A temető szélén a belógó ágakat is le
kellett vágni, azok elszállításában jó
szolgálatot tett egy pótkocsi kistraktor.
A résztvevők kellő alapossággal nyírták gereblyézték a területet, aminek
következménye képen szép rend alakult
ki a temetőben.

Az ezen a napon Kömlődért tenni akaró
emberek mindegyike részt vett a munkálatokban.
Jó hangulatú beszélgetés közepette telt
el a délelőtt, eredményét a temetőbe
kilátogatók is megláthatják most így
Halottak Napja alkalmából.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
közösségi munkában. Ők nem a szájukkal, hanem tetteikkel bizonyították,
hogy neki fontos Kömlőd, nekik fontos,
hogy összefogva mindent sikerül megvalósítani.
Így lehet tenni Kömlődért!

Szeretettel meghívjuk Önt és
házastársát, élettársát a 2016.
évi
Idősek Napja rendezvényre.
Időpontja: 2016. november 19.
(szombat) 17.00 óra
Helyszín: Kultúrház
Túl az Óperencián című operett
műsort
tekinthetik meg
Tóth Éva és Leblanc Győző operett
énekesek
fellépésével.
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Ha csütörtök, akkor tökbuli, mondták a
gyerekek, akik a kultúrházban izgatottan várták, hogy elkezdődjön a Kömlődön már hagyománnyá vált tök jó buli
rendezvénye.
Sorra érkeztek a gyerekek és követték
őket a tököket cipelő szüleik. A szó
szoros értelmében kell ezt venni, hiszen soka akkora termést hoztak, hogy
elég volt megemelni.

A ház nagy terme megtelt a résztvevőkkel.
Az óvónők vezetésével, csoportos játékokkal töltötték az időt a gyerekek,
jókedvűen énekeltek.

Szeptember hónap első és legfontosabb feladata az újonnan érkező kisóvódások fogadása, beszoktatása, valamint a régi óvodások köszöntése volt.
Mindkét csoportban meglepetés ajándékkal vártuk a gyerekeket. A beszoktatás tulajdonképpen zökkenőmentes
volt. Néhány pici már a nyár folyamán
be-belátogatott az oviba,volt akit testvér, barát, szomszéd várt és volt aki
anyukájával töltött el néhány napot,
míg ismerkedett az új környezettel,
gyerekekkel. A barátkozás könnyen
ment, és mára már elmondhatjuk, hogy
a reggeli „egy kis sírást az anyának”
perceken belül az önfeledt játék váltja
fel. Ha napközben bármi gondjuk támad, tudják, hogy a vigaszt hol találhatják meg: párnit, gyugyát, macit, az
anyapótló puszit, ölelést.
Szeptember második felétől beindult a
nyüzsgés, pörgés a Gézengúz óvodában. Kezdetét vette az usziba járás.
Az önkormányzat jóvoltából ősszel 19

A körjátékok után az újonnan érkezett
óvodások avatása történt. Az idei évben 12 új gyerek érkezett a kömlődi
oviba.
A nap egyik legizgalmasabb része következett, ki kellett választani az ide
tökkirályt. A legnagyobb tök tulajdonosa viselheti ezt a címet.
Az est hátralévő részében ki-ki az általa ideszállított tökből töklámpást készített. Itt persze szülők jeleskedtek igazán, hiszen nem is olyan könnyű kifaragni egy akkora tököt, amelyet elhoztak.
Igazán jó hangulatú délutánnak lehettünk tanúi. köszönet a szervezőknek!

kisgyermek igényelte és járhatott is
uszodába. Haladónak számítottak, akik
a nyár elején már végig jártak egy tanfolyamot. Ők már a mély vízből (175
cm) is gond nélkül kitudtak úszni néhány karcsapással a tanfolyam végére.
Voltak akik most kezdték a tanfolyamot, az első nap szinte féltek a víztől, a
tanfolyam végére sorban álltak Csabi
bácsinál, aki magasra repítve dobálta
őket a medencében! És a legkisebbek
maradtak a pancsolóban, de, ők is bátran mutatták, hogy hason tudnak lecsúszni a csúszdáról a vízbe. Bizonyítják mindezt a szülők által készített
videók és fényképek, melyek a
facebook ovicsoport oldalán láthatók.
Úgy gondolom,hogy hála és köszönet
illeti az önkormányzatot, hogy ismét
lehetőséget biztosított az uszodába
járásra, hiszen az úszás az a mozgásforma, melynek fejlesztő hatása szinte
felsorolhatatlan:

Július:
Sütő Krisztián Milán,
édesapa Sütő Krisztián,
édesanya Pintér Vivien
Augusztus:
Bardócz Milán Péter,
édesapa Bardócz Péter,
édesanya Ferenczi Nikolett
Keszler Levente,
édesapa Keszler Zoltán,
édesanya Sütő Andrea
Kiss Liliána,
édesapa Kiss Árpád,
édesanya Tapuska Krisztina
Hezler Blanka,
édesapa Hezler Krisztián,
édesanya Miklós Mónika
Szeptember:
Juhász Tamás,
édesapa Juhász Tamás,
édesanya Méri Renáta

