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Élsportolók
a kömlődi
gyerekeknél
Nemzeti öttusa válogatottunk tagjai
keresték fel a közelmúltban a kömlődi
gyermekotthont, ahol harmincegy értelmileg akadályozott, állami gondoskodásban nevelkedő gyermeket nevelnek háromtól, huszonnégy éves korig.
A gyors ismerkedést követően a nagyobbak a vendégeknek megmutatták
otthonaikat, a versenyeken és vetélkedőkön nyert érmeiket, fényképeiket, a
kicsik pedig a látogatás alatt végig a
ragaszkodásukkal és szeretetükkel
árasztották el a férfi és női csapat tag-

jait. Mint azt a gyerekek elmondták,
nagyon kedves, szerény, barátságos fiatal sportolókat ismertek meg a látogatás során, akik mindvégig szeretetet,
érdeklődést tanúsítottak feléjük.
Marosi Ádám öttusa világbajnok külön is üdvözölte vendéglátóit a válogatott és a sportág nevében, s megköszönte a szíves fogadtatást, amit az
emlékkönyvben is megörökítettek:
"Reméljük sikerült mosolyt csalni az
itt lakók arcára ezen a forró nyári napon."
A legmeghatóbb pillanat azonban az
volt, amikor búcsúzáskor a csapat férfi tagjai nemzeti válogatott pólójukat
levették magukról és emlékként átadták a gyermekotthonnak.
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Nem szavakkal, tettekkel
dolgoznak a faluért
Keserédes hangulatban telt a kömlődi Baráti Társaság félévértékelő rendezvénye, melyen immár
többedszer állapította meg Madari Ferenc elnök:
mind kevesebben vannak azok, akik tettekkel is
bizonyítják a közösség iránti elkötelezettségüket,
s vesznek részt a munkában. Pedig munka volt és
van is bőven, hiszen a közösség tagjai ez évben
többek között részt vettek az óvoda játékudvarának balesetmentesítésében, a zsidó temető megtisztításában, a májfaállításban, faültetésben és
azok gondozásában, s akkor még nem beszéltünk
a Falunap előkészítéséről és lebonyolításáról. A tizenhárom „barát” összesen több mint hatszáz óra
társadalmi munkát végzett, a legtöbbet, közel 100
órát Kiss Ferenc polgármester.
Ez így nem fog menni a jövőben, hiszen ez a kollektíva is öregszik, s nem bírja már az olyan munkákat, mint a falunapi előkészítés, amikor tonnák
tucatjait kell megmozgatni a szervezés során –
összegezte a tapasztalatokat Madari Ferenc, aki
szólt a közeljövő feladatairól is, a bakancsos túra
és az idősek napja ünnepségének megszervezéséről.
Hogy miért vesznek oly kevesen részt Kömlőd társadalmi és közösségi életében, hogy miért nincsenek meg azok a „szigetek” (nyugdíjas klub, tánckör, dalárda, vöröskeresztes klub, önkéntes
tűzoltók stb.) melyek aktív részesei más települések mindennapi életének, azzal kapcsolatban vannak sejtések. De igazán ezek mit sem érnek a társadalmi szerepvállalás igényének átérzése és igénye
nélkül – hangzott el a program során, melyet
azért némileg feldobott az ízletes bográcsos lecsó
elfogyasztása, remélve, legközelebb még többen
ülik körbe a „barátok” asztalát.
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A civilek ismét bizonyítottak a falunapon
Többek szerint az utóbbi évek
legszervezettebb, legszínvonalasabb falunapi eseményére került sor Kömlődön, ahol ezt
megelőzően már egy héttel a
rendezvénytéren sürgölődtek a
Baráti Társaság, a Polgárőr
Egyesület és a Kömlődért Közhasznú Egyesület önkéntesei,
valamint segítőik. Épültek a
sátrak, rendezték a területet, és
augusztus 5-én este már semmi akadálya nem volt annak,
hogy a retro diszkóval kezdetét
vegye a programsorozat.
Az idő is kedvezett a szabadtéri
elfoglaltságoknak, így nem csoda, hogy a szombat délelőtti
órákban több baráti társaság is
nekilátott a főzőverseny étkeinek elkészítéséhez. Ezzel párhuzamosan az önkéntesek – a
hagyománynak megfelelően –
marhapörköltet és birkagulyást
főztek a hatalmas kondérokban, melyeket jelképes árért
kóstolhattak meg a kilátogató
helybéliek és vendégek, akik között ott volt Czunyiné dr. Berta-

lan Judit a térség országgyűlési
képviselője és Rajnai Gábor, az
oroszlányi
képviselő-testület
pénzügyi bizottságának elnöke
is.
Délben Kiss Ferenc polgármester
ünnepélyesen felavatta a község
közelmúltban elkészült új játszóterét. Mint azt a település
vezetője elmondta, a 11 millió
forintos beruházáshoz az önkormányzat egy 2009-ben benyújtott pályázatával 8,8 millió
forintot nyert el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programtól, melynek híre ez év tavaszán érkezett. A 250 négyzetméteres területen a kicsiket
fészek- és lengőhinta, rugós játék, pörgő, álló libikóka és
csúszda várja.
Czunyiné dr. Bertalan Judit és
Kiss Ferenc az ünnepi gondolatokat követően átvágta a nemzeti színű szalagot, s az apróságok látható örömmel vették
birtokba az új játszóeszközöket.
A labdarúgó pályán a testmoz-

gásra vágyók sport délelőttön
vehettek részt, a kicsiket az
óvoda dolgozóinak mesebeli
hétpróbája várta, de volt arcfestés és homokkép ragasztás is,
a nagyobbak pedig a tűzoltó és
rendőrségi bemutatón, íjászaton, darts versenyen múlathatták az időt.
Koradélután a rendezvénysátorban is megelevenedett az élet.
A színpadon fellépett többek
között a tatabányai Tűzoltóze-

nekar, a Várgesztesi Vagányok
együttes, nagy sikert aratott
Egri József operettműsora és a
kömlődi Mini Mazsorettek,
Este a Trapper Band élő koncertjén a hetvenes-nyolcvanas
évek rock klasszikusai szólaltak
meg, végül hajnalig tartó, nagy
sikerű utcabál zárta a kömlődi
falunap eseményeit.
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A Hegyháti házaspárra is emlékeztek
Ötödik alkalommal rendezte
meg a Remény nap-ját a környei
Római Katolikus Egyházközség,
a Református Gyülekezet, a Három Királyok Alapítvány, valamint Környe önkormányzata.
A rendezvény a család évében
Boldog II. János Pál pápa imájának egy sorával, „A te gondodra bízom a családok minden
szükségletét…" mottóval várta
a híveket, akik ezúttal is nemcsak helyből, s a környékbeli
településekről, de Felvidékről is
érkeztek.
Öt esztendővel ezelőtt az első
Remény-napját a kitelepítések,
deportálások évfordulóján a
múltba tekintés és kiengesztelődés hívta életre, hiszen Környén számos olyan lakos, vagy
leszármazott él, akiket Felvidékről telepítettek át a második világháború után. Akkor a szervezők a felvidéki gyökerek
kapcsán döntöttek úgy, hogy a
programra a Remény szerkesz-

tőségének munkatársait is meghívják, hiszen névazonosság
mellett a keresztény újság gondolatisága is tökéletesen illeszkedik a rendezvény eszmei üzenetéhez: a felekezeti hovatartozás
nélküli közös emlékezéshez, a
kiengesztelődéshez.
A program kezdetén a Közösségi és Tájházban a Szivárvány
Táncegyüttes szórakoztatta az
egybegyűlteket, majd a református templomban tartott
ökumenikus megnyitón Beke
László polgármester a mottóhoz és a család évéhez kapcsolódva a Kömlőd, Kecskéd és
Környe közoktatásában és életében jelentős szerepet betöltő
Hegyháti családról is megemlékezett.
Hegyháti Alajos és felesége, Hahnekamp Marianna sorsa Gánton
fonódott össze, majd közös életük színtere Kecskéd, később
Környe lett, hogy munkájukkal, életükkel alakítsák a község

Egy tanító házaspár
a XX. századi
Magyarországon
Hegyháti – születéskori nevén Hergeth –
Alajos a Baranya vármegyei Tekeresen
született 1893. június 21-én Hergeth Péter és Fischer Margit gyermekeként. Az
egyszerű földműves házaspár korán
megnyilvánuló jó képességei miatt a
gyermeket minden erejükből taníttatni
kívánták. A török uralom idején elnéptelenedett dél-dunántúli térségbe telepített németajkú lakosság rendkívüli
szorgalmával, évszázados népi tapasztalatával gazdálkodott a hegyes-dombos vidék minden adottságát kihasználva, hogy a jobbágyfelszabadítás
után megszerzett kicsike, gyenge minőségű telekből a megélhetést biztosító
termés meglegyen.
Hergeth Alajos a Pécsi Püspöki Római
Katolikus Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet és a római katolikus kántori teendők végzésére képesítést 1912
júniusában. Ugyanebben az évben
Vértesacsán kezdte meg tanítói működését, majd az év végétől Gánt községbe
költözött, ahol 1924. november 1-jéig
dolgozott.

történelmét, segítsék, oktassák,
neveljék faluban élőket. Tevékenységük értékét növelte, hogy
a XX. század második felének
magyar történelme, az egyre
puhuló diktatúra is folyamatosan köveket gördített életútjukra, de ők vállalták a kihívásokat, és hitük, jellemük szerint
tették dolgukat. Volt olyan szakasza életüknek, amikor saját
házukban megtűrt emberként
éltek, s volt olyan, amikor
Kömlődre kellett gyalog átjárniuk tanítani.
Ezek a kihívások, akadályok,
nehézségek csak megerősítették
őket, bizonyságot adtak, hogy
jó úton járnak, hogy helyesen
cselekszenek. Követendő az életük, követendő a munkásságuk, követendő a gondolkodásuk. Úgy gondolom, hogy
tanulhatunk tőlük – fogalmazott a polgármester, zárásul azt
kívánva, hogy a remény lángja
ne csak ezen a napon lobogjon a
szívekben, adjon hitet és erőt

Hahnekamp Marianna 1892. augusztus
7-én született a Sopron vármegyei
Lajtaszentgyörgy (ma Sankt Georgen
am Leithagebirge néven Ausztriához
tartozik) községben földműves család
hetedik gyermekeként. A polgári iskola
első osztályát – mint cserediák – Kapuváron végezte, és ekkor tanult meg magyarul. A következő három tanévben
költségkímélés céljából visszatért Kismartonba. A város és a szülőfalu közötti három és fél kilométert mindennap kétszer tette meg gyalog oda és
vissza.
A tanítónőképzőt a soproni Szent Orsolya Rendi Római Katolikus Tanítónőképző Intézetben végezte el. Jó tanulmányi eredménye miatt kétszáz koronás
ösztöndíjban részesült, és ezt úgy kellett beosztania, hogy fedezze a tíz hónapos tanulás költségeit.
Hergeth Alajos és Hahnekamp Marianna 1914-ben Lajtaszentgyörgyön kötött
házasságot. Gyermekeik – Alajos (19151998), Margit (1917-2008), Gizella
(1919-2008) és Ilona (1921-1991) –
Gánton születtek.
1924. november 2-án Kecskédre kerültek kántor- és elemi iskolai tanítónak.
Fetser Antal győri püspök a következő
évben a családfőt a kecskédi iskola igaz-

mindenkinek az ünnep után is
a hétköznapokhoz, a munkához, a boldog családi élethez.
Beke László gondolatait Szemeti
Ferenc református lelkész igehirdetése követte, majd Mons.
Szakál László János, Nagymegyer esperes plébánosa köszöntötte a híveket, tolmácsolva dr. Herdics György apát,
kanonok, s egyben a Remény
szerkesztőségének üdvözletét.
Az igehirdetéshez kapcsolódva
így méltatta a rendezvény ökomenikus jellegét: nagy boldogság ez számunkra, hogy közösen dicsőíthetjük az egy igaz
Istent.
A Remény-napja Petrás Mária
csángó énekművész műsorával
folytatódott a katolikus templomban, majd ünnepi szentmise következett Mons. Szakál
László János, Nagymegyer esperes plébánosa főcelebrálásában, Hegyháti Alajos és felesége
lelki üdvéért ajánlva fel.

gatójává nevezte ki. Tevékenységük itt
is kiemelkedő volt, amit az iskolaszék
által minden tanévben kiállított működési bizonyítványok tanúsítanak. Négy
évvel később – szintén anyagi okok miatt – elfogadták a környei elemi iskola
állásajánlatát, így 1928. december 28tól itt teljesítették hivatásukat. Hároméves kántortanítói és beosztott tanítói
megbízatás után 1931-ben a győri püspök Hegyháti Alajost Környén is igazgatóvá nevezte ki. Ezt követte a háromévi kömlődi munka, mely a Hegyháti
házaspár legszebb szakmai emlékei
közé tartozott.
Lujzi bácsi (a családban Apóka) fiatalos
megjelenése ellenére 1969. december 10én, hetvenhat éves korában váratlanul
elhunyt. Marianna néni (a családban
Nanuka) negyvenhárom évet tanított
magyar iskolákban. Magyarnak vallotta magát, annak ellenére, hogy minden
hozzátartozója osztrák volt, fejben németül számolt, németül imádkozott és
német nyelven álmodott. Soha, egyetlen napot sem töltött betegállományban, holott szervezetét a nehéz fizikai és
szellemi munka nagyon megviselte.
Megérte unokái családalapítását, számos dédunokája növekedését. 1983. május 7-én, kilencvenegy éves korában tért
meg Teremtőjéhez.
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Roncskutatók is jártak a roncsnál Megújul

a kömlődi óvoda

Egy szovjet Il-2-es csatarepülő szárnyának darabjait és a szárnyban lévő 23 milliméteres páncéltörő ágyút
fordított ki a munkagép Kömlőd határában.
A Szolnoki Repülőmúzeumban dolgozó Magó Károly tájékoztatása szerint további kutatások szükségesek
a gép részeinek megtalálásához és a
pilóta kilétének megállapításához,
mert a második világháború idején
ebből a géptípusból sok zuhant le
Magyarországon, illetve a környéken is több földet érés történt.
Kömlőd alpolgármestere, Madari Ferenc arról tájékoztatott, hogy egy
munkagép tarlóhántás közben, egy
gépágyút, több alumíniumdarabot
és lőszereket fordított ki a földből.
Madari Ferenc hozzátette, hogy a
föld alatt további, nagyobb darabok
lehetnek, mert a traktor a roncsok
második érintésekor már nem tudott tovább menni.
Az alpolgármester elmondta: a település környékén a második világháborúban lezuhant egy repülőgép,
amelyet már évtizedekkel ezelőtt kiástak. A most megtalált roncsok ettől a helytől 200-300 méterre kerültek elő.
Az Iljusin Il-2 “Sturmovik” a szovjet

Vörös Légierő által tömegesen gyártott és bevetett standard egymotoros
csatarepülőgép volt a második világháborúban és az azt követő években. Fegyverzetét két 23 milliméteres
gépágyú és két 7,62 milliméteres
géppuska alkotta, melyek mindegyikét a szárnyakba szerelték. Ezeken
felül a hátsó lövész rendelkezésére
állt egy 12,7 milliméteres géppuska
is, mely a viszonylag lassú vadászbombázó hátsó légterét tarthatta
tűz alatt a sokkal gyorsabb német
vadászgépekkel szemben – több-kevesebb sikerrel. Fegyverzetét ezen
felül 600 kilogrammnyi bomba vagy
4 rakéta egészíthette ki, melyeket a
bombázó doktrínának megfelelően
alacsonyan szállva, vagy zuhanórepülés közben oldhatott ki a pilóta.
Egyes típusokat 37 milliméteres gépágyúkonténerekkel szereltek fel, melyek pusztító hatással voltak az ellenséges, vékonyabb páncélzatú harcjárművekkel szemben.
A kömlődi lelet esetében talált gépágyú a fentiek alapján arra utal,
hogy a gép szárnya kényszerleszálláskor, esetleg az előtt, még a levegőben letörhetett, vagy a gép már korábban, repülés közben felrobbanhatott.

Vigyázat! Trükkös elkövetők!
Megyénkben továbbra is nagy számban fordulnak elő ún. trükkös lopások, amelynek során az elkövetők valamilyen hamis indokkal kopogtatnak az általában egyedül élő idősek ajtaján, és figyelmüket elterelve szerzik meg pénzüket, értékeiket. Módszereik tárháza igen széles, és időről
időre újabb - és újabb történeteket találnak ki, hogy az idősek bizalmába
férkőzzenek.
A részletekről következő számunkban olvashat!

Kétmillió forintot különített el tavaly a kömlődi képviselő-testület az óvoda elavult játszószereinek cseréjére. Az új, EU konform játékok elkészültek, s telepítésüket a helyi Baráti Társaság, a Polgárőr Egyesület és
a Kömlődért Közhasznú Egyesület önkéntesei vállalták el.
A közelmúltban újra az óvoda udvarán serénykedtek
a civil szervezetek tagjai, akik most több mint harminc köbméter földet termeltek ki a játékok körül,
majd védőkerettel látták el, végül mosott homokkal
töltötték fel az előkészített területet. Minderre biztonsági okból volt szükség, megvédve így a kicsiket a balesettől, ha kiesnének a hintából, vagy leesnének a mászókáról.
Nagyon sokat köszönhetek az önkénteseknek, akik az
elmúlt tíz hónap során rengeteg munkát végeztek el,
feláldozva szabadidejüket. Nem beszélve arról, hogy
ha ezeket vállalkozókkal végeztettük volna el, az több
mint egymillió forintba került volna - nyilatkozta
Kiss Ferenc polgármester. A község első embere elmondta azt is, hogy az idén tovább szépül az óvoda:
új külső festést kap, megjavítják a tetőt, és a kerítését
is kicserélik egy darabon.

Kömlődi megye-díjas
A 18. Vértes Expo nyitónapján átadták a vásárdíjakat.
A kömlődi Jázmin Díszfaiskola tulajdonosa, Pataki
Iván érdemelte ki a megyei önkormányzat elismerését,
amelyet Popovics György közgyűlési elnök adott át.
Popovics György elmondta, hogy a megyei díjat általában mezőgazdasági vállalkozóknak ítélik oda, ezzel
is szeretnének rávilágítani arra, hogy Magyarország
gazdasági felemelkedése a mezőgazdaság és az abból
élők megbecsülése nélkül nem lehetséges. Gratulált a
főállásban postásként dolgozó vállalkozónak, aki
nagy örömmel vette ezt a nem mindennapi elismerést.
A 18. alkalommal megrendezésre kerülő Vértes Expon
egyébként, már az első napon is sok érdeklődőt vonzott. A kiállítók száma – a gazdasági nehézségek ellenére – sem csökkent.
-kemoh.hu-

Még több hír, még több információ a www.komlod.hu oldalon!
A régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a
http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

