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Kömlőd szépkorú lakóit
köszöntötték

Kömlőd legrégebbi hagyománnyal bíró
közösségi összejövetelén köszöntöm
önöket – üdvözölte a megjelenteket
Schvarczné Stieber Rita jegyző az önkormányzat rendezvényén, melyre több
mint száz 65 év feletti polgár kapott
meghívót a községben.
Kiss Ferenc polgármester ünnepi gondolatai között kiemelte: Munkánkat az
elődök eredményeire építve végezzük, s
életünk akkor tekinthető értékesnek, ha
az idő előrehaladtával saját utódainknak
értékesebb világot tudunk átadni. Ehhez
az elődök nyújtotta mintából meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
A településvezető beszédét követően – a
hagyományoknak megfelelően - az önkormányzat külön is köszöntötte a falu

legidősebb női és férfi lakóját. Az 1925ben született Csőre Juliannának az ez évi
„Kömlőd községért” díj kitüntetettje,
Fojtek Mihály, míg az 1928-ban született
Németh Jánosnak a polgármester adta át
az ajándékot.
A délután további részében az óvodások
kedves műsorral szórakoztatták Kömlőd
időskorú lakóit, majd a helyi Baráti Társaság tagjainak köszönhetően ízletes
pörkölt került az asztalokra, melyek felszolgálását az ifjúsági klub tagjai vállalták magukra. Végül az emlékek felidézésével, kötetlen beszélgetéssel múlatták
az időt a vendégek, amihez a Tarjáni
Sramlizenekar szolgáltatta a hangulatos
muzsikát.
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Szépségbarangolás
Kömlődön
„Legyünk szépségbarangolásaiban útitársa!” –
ezekkel a szavakkal, s még számos megható és
szívet melengető gondolattal ajánlotta Zsombolyai Mária festőművész az érdeklődők figyelmébe Bátki Zsuzsa festménykiállítását a kömlődi
művelődési házban.
Az alkotó három esztendeig élt a községben,
ám mivel férje kömlődi származású, a mai napig hazajárnak Sopronból, így szinte kézenfekvően született meg a gondolat, hogy a Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága által
szervezett újabb tárlat az ő alkotásait mutassa
be.
Ezzel Bátki Zsuzsa életének második önálló kiállítása nyílt meg, hiszen – bár már gyermekkorában is szeretett rajzolni – komolyan csupán
2008-ban, 53 esztendősen kezdett el foglalkozni
a festészettel. A nyelvész-pedagógus akvarelljei,
pasztell-, illetve zsírkréta rajzai zömmel Sopron
utcarészleteit, épületeit varázsolják a látogató
elé, de két alkotása a kömlődi református templomot, s a Kerényi Béla Diakóniai Intézményeket is megörökítette. Ez utóbbit sógorának,
Bogáth Istvánnak, felirata szerint „A legügyesebb gondnoknak” ajánlva.

Születésünkkor Isten ajándékozza nekünk a
gyökeret és a fényt, de növekedni nekünk magunknak kell. Zsuzsa nemcsak rajzol, de nyelvészként, pedagógusként szétosztja magát
szüntelenül, mert tudja, ha valaki fényt kap,
csak akkor válik benne áldássá, ha másoknak is
ad belőle – méltatta Zsombolyai Mária. A festőművész az alkotásokról így fogalmazott: ha
megnézik, hogy milyen lágy színekkel kulminálnak a képek, ha megnézik, hogy a hangulat
iránti érzékenységét hogy fejezi ki, akkor nem
is hisszük el, hogy csak néhány éve fest. De ez
benne is volt gyerekkorától. A szépségbarangolás december 11-éig délutánonként, 14 és 16 óra
között várja az útitársakat a művelődési házban.
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Befejeződött az
útberuházás
Helyszíni bejárás előzte meg a kömlődi
képviselő-testület rendkívüli ülését.
Kiss Ferenc polgármester és Madari Ferenc alpolgármester a Vörösmarty utcában tekintette meg a felújított útfelületet, mely az eredeti tervektől eltérően 3
helyett 4 méter széles lett. Ugyanez a
helyzet a Jókai utcában, s mint azt
Madari Ferenc elmondta erre azért volt
szükség, mert az eredeti tervekben is ez
a szélesség szerepelt. A Határ utcát is
figyelembe véve közel hétmilliót költött
az önkormányzat a felújításokra, de

mint az már az ülésteremben elhangzott, gond is akad, hiszen volt olyan
nap, amikor több mint 30 mezőgazdasági gép ment keresztül a Határ úton,
ahol a nehézgépek miatt kezdenek a
kátyúk kialakulni.
- Tűrhetetlen, hogy 7 millió forint közpénzt költünk a lakosság közlekedésének megkönnyítésére, amit a gazdálkodók gépei hetek alatt tönkretesznek
– mondta Bogáth István képviselő, aki
javasolta, hogy behajtási engedélyhez
kellene kötni a nehézgépek közlekedését, vagy valami hasonló módszert kell
kitalálni ahhoz, hogy ne tegyék tönkre
az utat.
A továbbiakban a háziorvos helyettesítéséről, illetve új háziorvosi pályázat

kiírásáról döntött a grémium. Év végén távozik dr. Vicsai Kinga Emő, ezért
meghirdették az álláshelyet.
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Húszéves a kömlődi majorette mozgalom

Szinte megszámlálhatatlan elismerő oklevél, plakett, serleg,
dísztárgy, kerámia ajándék sorakozott vasárnap (november
27-én) délután a kömlődi diákotthon tornatermében elhelyezett asztalokon. Mind-mind a
múltról, a 20 esztendős majorette mozgalom kiemelkedő és
irigylésre méltó sikereiről mesélt. Merthogy ezen a picinyke
településen pontosan két évtizeddel ezelőtt született meg
Senkár Béláné fejében a gondolat: az oroszlányiak után, a megyében másodikként alakítsanak majorette csoportot.
Azt, hogy az ötlet milyen kiváló táptalajra hullott, jelzi, hogy
vasárnap már a mozgalom huszadik születésnapját ünnepelték, s nem is akárhogy. Bogáth
István önkormányzati képviselő kezdeményezésére és szervezésében nagyszabású, közös
múltidézésre hívták az egykori
és jelenlegi táncosokat, szülőket, segítőket, s a falu lakóit.
A kömlődi majorettek rendkívülinek is nevezhető eredményeit megismerve egyáltalán
nem volt túlzó, ahogy a képviselő köszöntőjében fogalmazott: annak idején a falu aranykorát élte, melyben a majorettek

voltak a gyémánt.
Pedig, mint minden kezdet, – s
olykor a folytatás is – a mozgalom beindítása, életben tartása
is rejtett magában nehézségeket. De az összefogás, lelkesedés,
kitartás és közös tenni akarás
meghozta a gyümölcsét. Senkár
Béláné ma is pontosan jól emlékszik, hogy annak idején tízezer forintból 21 kislány ruháját készíttették el, de bármenynyire is serénykedett Gyovai
Etelka, a debütálás – azon a bizonyos Kömlőd-Mocsa labdarúgó mérkőzés – napján a falu
több szorgos, varrni tudó kezét
is be kellett vonni, s volt majorette, akire menetközben adták fel a kabátkát.
Valami nagy dolog történt akkor. Valami mozdult, valami
dobbant. Kicsi falunk mintha
felébredt volna álmából. Felemelő érzés volt. A fiúk fociztak, a
lányok táncoltak, az emberek
pedig jól szórakoztak – idézte
fel Senkár Béláné.
Az első sikeres bemutatkozás
pedig szinte kötelezte az ifjú
hölgyeket és tanítóikat, segítőiket a folytatásra. 1992-ben már
önálló táncfesztivált szerveztek,
s miután az akkori döntéshozók is támogatták, 1993-ban az

Katonáskodtak
a diákok
Pár órára huszárokká változtak a
kömlődi diákok, amikor egy számukra
igen élvezetes akadályversennyel tisztelegtek az iskola névadója, Perczel Mór
emléke előtt. A híres honvédtábornok
ugyanis 200 éve, 1811. november 11-én
született, s 1846-ban vette feleségül a
Kömlődön élő Sárközy Juliannát.
A jeles évforduló alkalmából a 48-as

egész falu megmozdult: energiát, szabadidőt, pénztárcát nem
kímélve Kömlődön rendezték
meg hatalmas sikerrel az első
Országos Majorette Táncversenyt, majd 1998-ig minden
esztendőben idevonzották az
ország csoportjait. Sőt, az egyik
rendezvényre még a kínai magyar nagykövet is ellátogatott
népes delegációjával, ám 1999ben elmaradt a program, s az
utolsót 2000-ben szervezték
meg. Mindez már Madari Ferenc,
egykori polgármester visszaemlékezéseiből derült ki, aki
szerint a fesztivál nemcsak hírnevet szerzett a községnek, de
össze is kovácsolta a falubelieket, hiszen valószínűleg ma
sem találni olyan családot,
amelyből valaki ne lett volna

ott a táncosok, a szervezők, a
támogatók, vagy a segítők között.
De nemcsak hazai „pályán”
öregbítették a hölgyek Kömlőd
jó hírnevét: nevüket országszerte ismerték, számos külföldi felkérésnek tettek eleget, s a
Magyar Bajnoki cím megszerzése után 2001-ben Angliába is
elutazhattak az Európa Bajnokságra. Igaz, akkor már a

honvédek életét idézték meg az iskolában, s az intézmény valamennyi munkatársa mellett Senkár János iskolarendőr, Kovács Mihály polgárőr, valamint
Kovács Mihályné védőnő is azon serénykedett, hogy a diákok számára igazán
érdekessé varázsolják a különleges múltidézést.
A húsz gyerkőc pedig négy csapatot alkotva valóban katonásan helytállt: a
Perczel Mór életéről készített TOTO kérdéseinek
megválaszolása
kúsztakmásztak, titkosírásos parancsot fejtettek meg, vizet hordtak az éj leple alatt az
ellenség közeléből lovaiknak, megfőzték

szárligetiekkel alkotva egy csapatot, mivel a korábban 60 főt
is számláló egyesület létszáma
jelentősen lecsökkent – folytatta
a visszaemlékezést Svarczné
Stieber Rita, aki 1993 óta vesz
részt az egyesület munkájában
vezetőségi tagként, miután lányai is abban az időben kezdtek
el apró gyermekként táncolni.
Az évek során azonban nem érkezett utánpótlás, s 2005-ben
már a megszűnés fenyegette a
csoportot, amikor a mostani
nagyok még óvodásként elhatározták, hogy nem hagyják:
kitartóan gyakoroltak és azóta
is dobogtatják a kömlődi majorette szívet. S hogy a huszadik születésnapon már nem kell
a következő generáció miatt aggódni, arról azok az apróságok

gondoskodnak, akik november
eleje óta vesznek részt az előkészítő foglalkozásokon.
A kömlődi majorette csoport
következő 20 évét az ő kis lábacskáikban látom – fogalmazott a vasárnapi ünnepségen
Senkár Béláné, miután a kicsik
a vendégek elérzékenyült mosolya mellett adtak bájos ízelítőt
abból, miként is kell elindulni
azon a híres botforgatós úton.

a sereg vacsoráját, s az ütközet után tábori kórházban látták el a sérülteket. A
küzdelmes nap végén természetesen a
huszárok elismerésben részesültek. A
Tűzvirág elnevezésű, Somogyi Klarissza,
Somogyi Szabolcs, Somogyi Mária, Henter
Noel és Hastó Ádám alkotta regiment bizonyult az akadályverseny legjobbjának, második helyen végzett a Délceg,
harmadikon a Százszorszép, negyediken
pedig a Táltos csapat, végül pedig a régi
honvédekhez hasonlóan tábortűz mellett adomáztak, nótáztak, falatoztak, s
pihenték ki a sikeres ütközet fáradalmait.
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Perczel emlékművet avattak
A falu egykori híres lakója, az
1848-49-es szabadságharc honvédtábornoka, Perczel Mór tiszteletére avattak emlékművet
Kömlődön, születésének 200.
évfordulóján a Perczel család
valamikori lakóépülete előtt.

Az emlékművet Kiss Ferenc polgármester és Fojtek Mihály leplezte le, majd Szemeti Ferenc lelkész áldotta meg és Száraz
László esperes osztott rá áldást.
Példás életet kell fiatal és felnőtt
elé állítani. Perczel Mór tábor-

A Kömlődért Közhasznú Egyesület által állíttatott emlékmű
avatóbeszédében Fojtek Mihály
elnök a tábornok életének azon
esztendeit emelte ki, melyeket a
faluban töltött, bár – mint
mondta – az nem ismert, hogy
a bonyhádi születésű Perczel
Mór miként került kapcsolatba
a kömlődi Sárközy családdal, az
viszont tény, hogy lányukat,
Júliát 1846-ban feleségül vette.
Beszédéből kiderült, hogy az
épületet nagy valószínűséggel
Sárközy József földbirtokos építette az 1700-as évek vége táján,
s ide nősült Perczel Mór, aki
1848 márciusában innen indult
Budapestre, ahol a 12 pont
megírásában is aktív szerepe
volt.
Gyermekkorom iskolai ünnepségein március 15-én tanítóink
rendszeresen felidézték azt a
szájhagyomány útján terjedő
történetet, miszerint az őt elfogni akaró katonák elől egy
alagúton keresztül menekült ki
a házból, s sikerült külföldre
távoznia, de családja még 1850ig itt élt – idézte fel az elnök,
kiemelve, hogy az emlékművel
a nagy hazafi mellett a család, s
egy kicsit az épület előtt is tisztelegni kívántak.

nok urat lehet példaként állítani. Tudjuk, amikor tehette, a
művelt nyugatot háta mögött
hagyva visszajött szeretett hazájába. Isten áldja Perczel Mór
tábornok emlékét, s aki rátekint erre az emlékműre, kövesse
az ő életének példáját, és soha
ne felejtsük: a haza minden
előtt – fogalmazott Szemeti Ferenc, Száraz László pedig azt
érzékeltette, hogy történelmi
nagyjaink ma is mennyire közel vannak hozzánk, s ma is
beléjük kapaszkodhatunk erkölcsileg.
Nagy Levente szavalata után
Madari Piroska pedagógus idézte fel a honvéd tábornok életútját, melyre felmérhetetlen hatást gyakorolt nevelője, Vörösmarty Mihály, aki Rákóczi
képénél még arra is megeskette
a 12 éves kisfiút, hogy egész életét a haza szolgálatának szenteli. A nevelés fogott is rajta, az
iskolában többször megfenyítették császár- és királyellenes
magatartásáért. 1830-ban néhány ezredtársával a lengyel
szabadságharc segítségére akart
sietni, de szökési tervük kitudódott, Perczelt letartóztatták
és a katonai törvényszék halálra ítélte. Az ítéletre azonban fel-

zúdult a közvélemény, s a fiatal
katonát sikerült kiszabadítani a
börtönből. Perczel ezután politikai pályára lépett, az 1848-as
márciusi események idején a
forradalmi ifjúság minden
megmozdulásából kivette a részét. Az év szeptemberében megszervezte a Zrínyi szabadcsapatot, amellyel részt vett a pákozdi, majd az ozorai ütközetben, októberben pedig háromezer emberével visszafoglalta Muraközt. 1849 tavaszán
diadalmas csatában felszabadította egész Bácskát és Bánátot,
ám a világosi fegyverletétel
után menekülnie kellett az országból. Távollétében halálra
ítélték, nevét akasztófára szegezték. Az 1867-es kiegyezés
után élt a közkegyelemmel, s
tért haza népes családjával
együtt Magyarországra, Bonyhádra, ahol 1899. május 23-án
élte a halál.
Az ünnepségen Kiss Ferenc polgármester az emlékmű állításának előzményeiről elmondta,
hogy a gondolat egy éve szüle-

ten illeti köszönet a Reneszánsz
Kőfaragó Zrt. vezérigazgatóját,
Schenk Lászlót, Holdampf Lajost
és feleségét, a Holdex Kft. vezetését, valamint György Levente
kőfaragót. Én bízom benne,
hogy az ő segítségükkel létrejött emlékmű egy újabb szép
színfoltja lesz Kömlődnek, ahol
évről-évre méltóképpen tiszteleghetünk Perczel Mór előtt –
zárta gondolatait Kiss Ferenc,
majd Schvarczné Stieber Rita
jegyzővel közösen helyezték el
a kegyelet virágait a felavatott
emlékműnél.
Koszorút helyezett el továbbá a
Kömlődért Közhasznú Egyesület részéről Fojtek Mihály elnök
és Gulyásné Molnár Judit, a Református Egyházközség nevében Szemeti Ferenc lelkész és
Bogáth István gondnok, a Községi Polgárőr Egyesület részéről
Lengyel József, a Kömlődért Baráti Társaság nevében Madari
Ferenc elnök és Schvarcz Balázs,
a Hegyháti Alajos Diákotthon
részéről Szász Dóra igazgató,
valamint Kocs önkormányza-

tett meg, amikor Bonyhádon
felkeresték Perczel Mór szülőházát, majd a hazaúton felmerült: a bicentenárium alkalmából szeretnének méltó emlékhelyet kialakítani Kömlődön, az
egykor lakhelyéül szolgáló ház
előtt. A polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
támogatták és segítették a kezdeményezést. A segítő és támogató közreműködésért kiemel-

tának képviseletében Bódis Jánosné polgármester és Beke Ferenc ÁMK igazgató.
A megemlékezés a Perczel Mór
Általános Iskolában zárult,
ahol a névadó emléktáblájánál a
kegyelet virágainak elhelyezésével Gulyásné Molnár Judit tagintézmény-vezető és Beke Ferenc, a kocsi ÁMK igazgatója
tisztelgett Perczel Mór hazafi
emléke előtt.
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