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Anna néni kérte, „ énekeljük el
közösen a
Himnuszt”! Ezekkel a
szavakkal kezdődött a
kömlődi iskolában a tanévet lezáró ünnepség. A
közös ének után köszöntötte a megjelenteket,
különösen a gyerekeket
és szülőket, valamint a
vendégeket,
Trézlné
Staudinger Csilla igazgató asszonyt, Schvarczné
Stieber Rita jegyzőt és
Bogáth István polgármestert.
A kömlődi elsősök közösen elmondott
verssel kedveskedtek az egybegyűlt
diáktársaknak és szüleiknek, akik szép
számban kísérték el gyermekeiket a
tanévzáróra.
Szakálné Gaál Mónika tagintézmény
vezető ismertette az elmúlt tanév történéseit, felelevenítette a legemlékezetesebb dolgokat, a közös kirándulásokat.
Beszélt a diákok sikereiről ki, milyen
versenyen és persze milyen eredményt
ért el. Kiemelésre került, hogy az iskola
átlagosztályzata elérte a 4,3-as átlagot,
ami bizony figyelemre méltó teljesítmény.
A negyedik osztályosok – mind a négyen – verssel köszöntötték tanító nénijüket, Presser Ferencnét akinek megköszönték az érettük végzett munkát és a
nekik adott szeretetet.
Milyen nagy kár, hogy ez a négy gyermek alkot egy osztályt és ráadásul már
negyedik év végén búcsút intenek a
kömlődi iskolának !!!
Presser Ferencné emléklapokat adott át
a távoktatási versenyben példás eredményt elért diákoknak.
Trézlné Staudinger Csilla iskola igazgató rövid beszédében köszöntötte a
tagintézmény diákságát, tantestületét és
a szülőket. Megköszönte a tanévben
végzett munkát és a gyerekeknek a
nyárra sok pihenést, játékot kívánva
emlékeztette őket, hogy mindezt csak
körültekintően, balesetmentesen tegyék, hiszen az iskola szeptemberben
visszavár mindenkit.
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Szakálné Gaál Mónika külön megköszönte a szülői választmánynak az iskola érdekében elvégzett munkát és a sok

Kömlőd Község Képviselő-testületének
szervezésében került sor az önkormányzat és intézményei dolgozóinak köszöntésére.
Bogáth István polgármester köszöntője
után egy szál virággal köszönte meg a
hivatalban az orvosi rendelőben, a
védőnői szolgálatban az iskolában
illetve az óvodában dolgozók magas színvonalú munkáját. Külön
kiemelte a polgármesteri hivatal
munkatársainak kitartását, hiszen az
elmúlt évben a hivatal épületének
felújítása miatt nehéz körülmények
között dolgoztak. Az eredményt a
felújított épület bizonyítja.
A köztisztviselők, a pedagógusok,
az egészségügy dolgozói, és a kisegítő közalkalmazottak legjobb tudásuk szerint oldják meg feladataikat,
segítik Kömlőd lakosságát.
Kovács Mihályné védőnő részére
ünnepélyes keretek között nyújtotta
át a polgármester úr a Magyar
Örökség díjas Védőnői Szolgálat
aranykoronás jelvényét.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
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támogatást. Külön köszöntötték
Kriskóné Kovács Viktóriát, a szülői
választmány elnökét, aki hat éven át
állhatatosan dolgozott azért, hogy ez a
kicsi iskola is élhető, szerethető és sikeres legyen.
Ezek után következett a megérdemelt
jutalmak átvétele, ki tanulmányi eredményéért, ki szorgalmáért, ki sikeres
szereplésekért és jó magaviseletért kapott könyvjutalmat, melyet a szülői
választmány teremtett elő.
A szózat hangjaival zárult le Kömlődön
a 2014-2015-ös tanév.
Ezek után már nem maradt más hátra,
mint a bizonyítványok átvétele, melyben pontosan szerepel ki, hogyan teljesített ebben a tanévben.

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Kömlődön a trianoni emlékműnél gyülekeztek az emberek, hogy megemlékezzenek hazánk nagy tragédiájáról, a
95 évvel ezelőtt történt ország csonkításról.

gármester, lelkipásztor emlékezett az
egykori időkre.
Megemlékező beszédét a jól ismert
imádsággal zárta.

Pontosan 16 óra 32 perckor megszólalt
a templomtoronyban a legkisebb harang, mely mintegy öt percig harsogó
hangjával emlékezett arra az időpontra
amikor Trianonban aláírták a békediktátumot.
Ekkor tették tönkre a nyugati hatalmak,
- akikhez most is foggal körömmel
ragaszkodunk – Magyarországot.
Úgy születhetett meg ez a gyalázatos
„szerződés”, hogy a háborút megállító
tűzszünetkor egyetlen idegen katona
nem tartózkodott Magyarország területén. Nem így volt ezután, mikor is Károlyi Mihály és kiszolgálói lefegyvereztették a Magyar Királyi Honvédséget. Ekkor még ezt nem kérte senki,
legalábbis nyíltan nem! Valakiket már
akkor ki kellett szolgálni. Lehet, hogy
Magyarország megcsonkításának terve
nem is ezekben az időkben fogalmazódott meg ??
Az emlékezők közösen elénekelték a
Himnuszt, majd Szemeti Ferenc alpol-

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isten örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

örömét fejezte ki, hogy az ünnepségen
ilyen szép számmal részt vettek, hiszen
erre már évek óta nem volt példa.
Az ünnepség egy kötetlen, jókedvű
beszélgetéssel zárult .
SNÉ
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A megemlékezés végén megszólalt a
templomtoronyban a tárogató és miközben Erkel Ferenc operájának dallami elhangzottak – „Hazám, Hazám Te
mindenem…” a jelenlévők egy szál
virágot helyeztek el az emlékmű talapzatán.
A megemlékezés végén Bogáth István
polgármester áldáskéréssel köszönte
meg a megjelenteknek, hogy ismét
méltó módon emlékeztek meg nemzeti
tragédiánk évfordulójáról, amely 2010
óta a Magyar Országgyűlés döntésének
értelmében a Nemzeti Összetartozás
Napja is.
„ Isten áldja meg Magyarországot,
Isten áldja meg Kömlődöt !”
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A kultúrházban tartotta meg első megbeszélését a Kömlőd Falunapokat
szervező csapat.
A meghívás természetesen mindazoknak is szólt (névre szóló levélben),
akik az előző években a szervezések
fő mozgatói voltak. „Természetesnek”
mondható módon most sem jöttek el a
hívó szóra. Pedig most is a települést
érintő dologról volt szó.
Eljöttek viszont azok, akik idén is úgy
gondolták, hogy nem egy-egy személynek szeretnének segíteni, hanem
a falu egészének.
Nagyon sok ötlet, elképzelés hangzott
el és el kezdett körvonalazódni egy jó
hangulatúnak ígérkező falunap. Többen már most konkrét munkafelajánlást is tettek. Közöttük is élenjárt a
polgárőr egyesület, akiket külön nem
is kell kérni, értik tudják és teszik dolgaikat, most a falunappal kapcsolatban
is.
Újdonságról is döntött szervezők sokasága, mégpedig idén lesz tombola.
Tehát a tombola felajánlásokat már
most meg lehet tenni. A polgármesteri
hivatal munkatársai készséggel adnak
felvilágosítást.
A műsor is körvonalazódik. pénteken
DISCO is lesz.
A szombat esti zenekar is biztos, illetve tudjuk, hogy elfogadta felkérésünket a SRAMLI KINGS is.
Folyamatosan dolgozunk, hogy jó
színvonalon sikerüljön megszervezni a
falunapot. Hárskuti Attila felajánlásából már mélyhűtőben pihen kettő darab kecske is, már olyan is van aki
szakértő módon megfőzi a falunapon.
Köszönet tehát az alakuló szervező
csapatnak, hogy idén is tenni kívánnak
településünkért
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Hegyháti Alajos
(19151998)
Kömlőd község
neves pedagógusa volt, aki a magyar gyógypedagógiai
intézményhálózat
megteremtésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszott. Kitűnt a gyógypedagógiai törekvéseivel,
iskolateremtő egyéniségével, a kisegítő
iskolák sajátos szervezeti és tartalmi
formálódását elősegítő munkásságával.
Először nehezen nevelhető fiúk bp.-i
otthonának nevelője volt, majd Tatabányán kisegítő iskolai nevelő, 1954- 76ig a kömlődi gyógypedagógiai intézmény igazgatója volt. Munkásságáért
1973-ban Állami Díjat kapott. Részt
vesz az értelmileg akadályozott gyermekek nevelési módszereinek kidolgozásában.
Édesapja családja Mária Terézia
rendelete alapján az első sváb betelepítéskor került Magyarországra, Baranya
megyébe. A kis diák, akit Herget Alajosnak hívtak, ebből a dél magyarországi Tekeres nevű községből indult, s
Pécsen végzett kántortanítóként. Később a családnevét Hergetről Hegyhátira magyarosítatta. Az első világháborúban nyújtott szolgálataiért Vitézi címet
kapott. Édesanyja, Hanekamph Marianna családja Hollandiából származott.
Költözésük után a mai Eizenstadthoz
tartozó Lajtaszentgyörgyről került a
soproni tanítóképzőbe. Házasságukat
követően Gántra kerültek tanítónak. Itt
született 1915. február 4-én Hegyháti
Alajos, majd testvérei, sorrendben Margitka, Gizike, végül Lilike.
A szülők csakhamar elhatározták,
hogy az apróságok érdekében nagyobb
településre költöznek. Az akkoriban
kibontakozó óriási népiskolai program
keretén belül nyertek el Kecskéden két
tanítói állást, ahol 90 gyermeket neveltek, a felső osztályokat édesapja, az
alsót édesanyja tanította. Később édesapja elnyerte a szomszédos falu, Környe iskolaigazgatói állását. Az ötvenes
években távol akarták tartani magukat a
politikától, ezért vallásosságuk miatt
áthelyezték őket a 6 km-re lévő Kömlődre. Innen buszjárat híján gyalog jártak tanítani Környére. Ezt a példát követte később gyermekük, Alajos is.
Hegyháti Alajos népiskolai tanulmányait részben Gánton, részben Kecskéden végezte, majd a győri Bencés

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

2.

gimnáziumban tanult. A negyedik osztály elvégzése után aztán a pápai tanítóképzőben került kollégistaként, amit
kitűnő eredménnyel fejezett be.
Az ifjú tanító ezután tanulni ment
Budapestre, a Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 1938-ban diplomázott.
Bárczi Gusztáv főiskolai igazgató ebben az évben alapított egy iskolát az
erkölcsi fogyatékosnak nevezett gyermekek részére. Hegyháti Alajos az első
megkeresésére munkát vállalt. Már az
első időkben bebizonyította rátermettségét, nagyszerűen helytállt, az elé gördülő akadályokkal megküzdött; egyre
jobban tudta kezelni a fogyatékos gyerekeket.
A II. világháború eseményei azonban megszakítják pedagógiai pályáját.
Kiképzésen vett részt Besztercebányán,
majd besorozták. 1944 decemberében
Dorog mellett rálőttek, sebesültként
került Győr-Sopron megyén át egészen
a németországi Keleti-tenger partjáig.
Alajos 1945 tavaszán indult haza,
amikor útközben elfogták az oroszok.
Katonatársaival együtt vagonokba terelték, majd elszállították őket keletre.
A vonatból kidobott papiros sorai eljutottak szüleihez. Két évet töltött orosz
hadifogságban, Moszkvától délre szén-

bányában kellett dolgoznia. A hadifogságból 1947. július 26-án tért haza.
Édesapja a boltból hazafelé, szokás
szerint bement a környei templomba,
ahol lehajtott fővel egy kis katona térdepelt. Nagy örömére fia volt az. Hegyháti Alajos első útja az Isten házába
vezetett, utána találkozott csak a családjával.
Miután a hazatért. 1947-ben házasságot kötött a Szomód községből származó Erikával. Majd sorra születtek
gyermekeik: Mária, Alajos, Erika,
Ágoston és Péter.
1954-ben Kömlődre költöztek a
cseppet sem kényelmes, romos szolgálati lakásba, a volt Hugonnay- kúriába.
A Megyei Tanács felkérte az akkor
alakuló fogyatékos gyermekeket oktató
-nevelő intézmény élére, amit ő örömmel elvállalt. Az egész életét feltette az
intézmény vezetésére és a sérült gyermekek oktatására.
Hegyháti Alajos 1976. szeptember
1-jén vonult nyugdíjba, utána még 20
évig végezte hűséggel az intézményben
a katolikus gyermekek hitoktatását.
1998. november 1-jén bekövetkezett
halála előtt 15 unoka vette körül a 83
éves nagypapát.
Szász Lídia Dóra

Kora tavasszal merült fel a Parnak
pusztán élőkben a gondolat, jó lenne ha
útbaigazító táblákkal jeleznék merre is
van Virágtanya, Nagyparnak puszta,
Kisparnak puszta. Csonka Alexandra
képviselőasszony vetette fel a kérést a
képviselő-testületi ülésen, jó lenne, ha
kihelyezésre kerülnének útbaigazító
táblák.
Akkor ígéret hangzott el Bogáth István
polgármestertől, hogy igyekszik a kérésnek eleget tenni, megvizsgálja a
lehetőségeket.
Jó néhány évvel ezelőtt a Hárskuti Attila vezette Kömlődért Baráti Társaság
szervezésében a kömlődi utcákat táblákkal jelölték meg. Ezek a táblák kikerültek helyükről amikor az újakat felállították egy akkor kistérségi pályázat
megvalósításakor. A régi táblák ott
hányódtak a polgármesteri hivatal udvarán. Innen jött az ötlet fel kellene
ezeket újítani és fel kellene használni
Parnak pusztán.
Az önkormányzat foglalkoztatásában
lévő közhasznú munkások minden esős

napot kihasználtak és fedél alatt dolgozva felújították a táblákat. Ezután
már csak feliratozni kellett őket, mely
hamarosan meg is történt.
Kérés – ígéret – megvalósítás, ez a
rendje, módja a dolgoknak.
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Rendhagyó találkozó színhelye volt a
kömlődi kultúrház. Bogáth István polgármester meghívására érkeztek többen
a helyi vállalkozók közül egy kötetlen
beszélgetésre, szó szerint egy pohár bor
melletti eszmecserére.
A polgármester saját készítésű borával
várta a meghívottakat. Először még
úgy tűnt nem lesz sikeres a hívogatás,
ám negyed hét körül már voltak akik
úgy érezték valami fontos dolog miatt
hívták őket és érdeklődve foglaltak
helyet a terített asztaloknál.
Nem csak a kampány része volt az,
hogy meg kell szólítani a helybeli vállalkozókat, hanem most valósággá is
vált, hogy a falu vezetése kíváncsi egy
újabb réteg véleményére, helyzetére
Kömlődön. Nincs is jobb hely a vélemények kicserélésére, mint egy asztalhoz ülni azokkal akik valamilyen szinten egy hajóban eveznek.
Bogáth István köszöntőjében kifejtette,
számára nagyon fontos azoknak az
embereknek a véleménye, akik saját
erejükből megtermelt jövedelmükből,
itt Kömlődön helyi adót fizetnek. Ők
azok, akire mindig számítanak, ha jó a
kapcsolat, akkor számíthatnak is a falu
vezetői.
Ennek a jó kapcsolatnak elengedhetetlen feltétele, hogy a helyi vállalkozókat
ne adóalanynak tekintse senki, hanem
olyanoknak akik jelentős mértékben
hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk gyarapodjon.
A rendhagyó bemutatkozás után, hiszen mindenki ismeri a jelenlévőket,
mindenki elmondta milyen vállalkozást
is végez. Nagyon fontos hogy tudjanak
a helyi vállalkozók egymásról, hiszen
amint elhangzott a polgármestertől
ezáltal akár egymásnak is adhatnak
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megbízásokat, munkákat. Beszélt arról
is, hogy fontos számára, ha van helybeli vállalkozó, akkor az önkormányzat
részesítse előnyben a helyieket egyes
munkák elvégzésénél. Felajánlotta nevesítsék azt, mi legyen az amit esetleg
a befolyt adókból csináljanak meg,
végeztessenek el.
Ezáltal minden vállalkozó érezné, nem
nyeli el a „nagy kalap” az Ő általuk
megfizetett adót.
A nehezen induló beszélgetés egyre
kötetetlenebbé, közvetlenebbé vált.
Abban már mindannyian megegyeztek,
éppen itt volt az ideje az ilyen jellegű
beszélgetésnek, hiszen mindenkinek
van véleménye mindenről, csak kevés
az a fórum ahol ezt meg is lehet érdemben tárgyalni. Minden hozzászóló örömét fejezte ki a meghívásnak és a lehe-

tőségnek, hogy valami elindult egy
újabb párbeszéd útján.
Néhány elképzelés, ötlet már most
megfogalmazódott, milyen irányban is
kellene gondolkodni Kömlőd felemelkedésének érdekében? Az együttlét
második részében nagyon jó hangulatú
beszélgetés alakult ki, mely már nem
csak a kömlődi tennivalókról szólt.
A polgármester nagy örömére nagyon
ízlett a házi készítésű bora, a jelenlévőknek amelyet az est folyamán fogyaszthattak.
A jelenlévők kérésére újabb hasonló
beszélgetéseket kellene szervezni, ahová már maguk is hívogatni fognak másokat.
A találkozás harmadik órájában ért
véget a kimondottan jó hangulatú találkozó.

Hosszú évtizedek hányattatása után a
polgármesteri hivatal lapos tetejű toldaléképülete immár „fedővel” dicsekedhet.
Sok – sok beázás után került tető az
épületrészre, hiszen ahány komolyabb
esőzés volt a víz mindig megjelent a
belső térben is.
Az épület felújítás során felmerült az a
gondolat is le kellene bontani ezt a toldalékot, hiszen minden esztétika jóérzést sért a formája és maga az a tény,
hogy egy szép múlt századi épülethez
lett hozzáépítve. Felborult ezáltal az
alapépület szimmetriája és szépsége.
De a döntés megszületett, az épület
marad. Igen ám de az építkezés során
súlyosan rongálódott a tetőszigetelés,
melyet azóta kétszer is próbáltak rendbe hozni, mindannyiszor sikertelenül.

Nem lehetett tovább toldozgatni, más
megoldást kellett keresni.
Az árajánlat amelyet a vállalkozó adott,
bármennyire is visszafogott volt nem
volt finanszírozható.
A gondolkodást döntés követte, meg
lehet ezt csinálni saját erőből is. Dolgoznak az önkormányzatnál jó kezű,
hozzáértő emberek, bele is vágtak a
feladat elvégzésébe.
Csóti István irányításával Zeke Kálmán, ifj. Zeke Kálmán, ifj. Pöck Géza,
Somogyi László új tetőt épített a lapos
tető fedéseként. A bontott gerendák
felhasználásával készült el a váz és ezt
kellett borítani az új anyaggal. Kisebb
bádogos munkák is szaporították a feladatot. A szerkezet elkészült és a vállalkozó által ajánlott ár mintegy tizedéért el fogja látni feladatát az új tető.
Már nem fog beázni az épület !

2015. július 22.
8.30– 12.30-ig
2015. augusztus 12. 8.30– 12.30-ig
2015. augusztus 17-től minden nap
8.30– 12.30-ig
Fenti napokon kívül minden szerdán
Környén a Kisfaludy iskolában
8.00—12.00-ig
Szakálné Gaál Mónika

