
Kedves Dömsödi Választópolgárok!
Kedves Dömsödi Hírnök Olvasók!
Először is köszönöm szépen Képviselőtársaim nevében is, hogy szava-

zataikkal kialakították a következő öt évben regnáló településvezetést!
Külön köszönöm, hogy a rám leadott voksokkal ismét megbíztak azzal,
hogy az én vezetésemmel intézzük nagyközségünk ügyes-bajos dolgait,
szolgáljuk az itt élő embereket! Ígérem, élni fogunk a lehetőséggel, Döm-
söd további fejlődése érdekében!

Túl a száraz számok tudomásulvételén, engedjék meg, hogy né-
hány gondolat erejéig magam is elemezzem az eredmények alakulá-
sát. Először a részvételi arányról írnék. Nos, nagyon büszkék nem le-
hetünk arra, hogy Dömsödön a részvételi arány lényegesen az orszá-
gos átlag alá szorult! A 4878 választásra jogosult polgár közül mind-
össze 1760 fő gondolta azt, hogy élnie kell választójogával, és szava-
zatával hangsúlyt adjon a nagyközségünk jövőjét alapvetően megha-
tározó döntésben. Az országos részvételi arány, a 48,58 százalék sem
volt egy mindent elsöprő szavazási akarat, de a mi 36,08 százalékos
részvételünk enyhén szólva is elgondolkodtató!

Nézzük a részleteket. 938 szavazatot kaptam a polgármesteri megbíza-
tásra, ez 55,18 százaléka a leadott voksoknak. Ez pontosan 69 szavazattal
kevesebb, mint amennyit öt évvel ezelőtt kaptam. Számomra egyszerű
magyarázat lenne, ha azt mondanám, hogy összességében is kevesebben
szavaztak az öt évvel ezelőttihez képest, így jogos a kevesebb szavazat.
Ez így viszont nem lenne igaz. A valóság az, hogy bár én úgy éreztem,
hogy a körülményeinkhez és lehetőségeinkhez képest maximálisan telje-
sítettem, teljesítettünk, ezt nem így gondolta közel hetven szavazó! Persze
a világ ettől nem áll meg, de azért a következő hónapokban mindenkép-
pen egy komoly elemzést igényel részemről! Nem is hiúsági kérdésből,
de mindennél fontosabbnak tartom a Dömsödi Emberek elégedettségét,
szolgálatát!

Szintén a választási eredmények számomra negatív hozadéka, hogy
Varsányi Antal nem került be a következő testületbe! 2002-től dolgoztunk
együtt először képviselőként, majd három cikluson keresztül polgármes-
teri-alpolgármesteri viszonyban. Ennek a viszonynak csak egyetlenegy
közéleti célja volt, mégpedig az, hogy a településünkön élő embereket mi-
nél jobban kiszolgáljuk, és ennek legjobb tudásunk szerint eleget te-
gyünk! Így történt! Tudom, egy választás során rengeteg összetevő közre-
játszhat a végeredményben, ezért most csak abban bízom, hogy valami-
kor egyszer majd előttem is ismert lesz az az ok, amely ezt a meglepő vá-
lasztási eredményt hozta! Azért köszönöm Varsányi Antalnak a közel két
évtizedes közös szolgálatot!

Végül az új testület összetételéről. A Képviselő-testület fele kicserélő-
dött, így szinte új alapokra helyezzük a közös munkát. A választások óta
már háromszor találkoztunk, hogy nagy vonalakban megbeszéljük az
előttünk álló feladatokat. Némi vita után, de sikerült megegyeznünk min-
den olyan részletkérdésben, amely meghatározó lesz a következő évek

munkájában. Mindezt megkoronázta a múlt szerdai alakuló ülés. So-
ha nem szerettem túlzásokba esni, remélem most sem fogok, de azt
már most látom, hogy nagyszerű légkörben, megfelelő szellemi hát-
térrel teljesíthetjük azokat a feladatokat, amelyekkel a választók
megbíztak bennünket! Jó munkát, nagyszerű gondolatokat kívánok
képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak és mindenkinek, aki vala-
milyen módon segíteni fogja munkánkat!

Az alakuló üléshez tartozik a következő részlet néhány mondata is.
Nagyon hálás vagyok országgyűlési képviselőnknek, Pánczél Ká-
rolynak, hogy a számunkra oly fontos aktuson részt vett, ezzel is
emelve a rendezvényünk „fényét”! Tényleg nagyon jólesett nekem is
és minden jelenlévőnek, hogy Képviselő úr fontosnak tartotta, hogy
köztünk legyen e jeles napon!

Néhány mondat az aktuális feladatainkról. A Széchenyi utca felújítása
elkezdődött. Nagyon bízom abban, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk,
és a Petőfi utca és a Bucsi köz aszfaltozása is időben befejeződik! Az
egészségügyi központ helyszínén a kastély bontása pillanatok alatt meg-
történt. Remélem, a pillanatnyi megtorpanás csak időleges, és a kivitelező
tartani tudja az építkezés jövő tavasz végére tervezett befejezését!

Még annyit, hogy bár önkormányzatunk csak passzív szemlélője volt a
katolikus templom építésének, mégis nagyon várom a november 24-i ün-
nepélyes felszentelését!                                                                 

Bencze István
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2020-ban is fizessen elő a 
DÖMSÖDI HÍRNÖKRE! 

Minden hónapban érdekes írásokkal, 
hasznos információkkal, hirdetési

lehetőségekkel jelentkezünk. Az előfizetéseket
az önkormányzat főpénztárában rendezhetik.
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A helyi önkormányzatiságot megtestesítő
képviselő-testületek életében egy fontos, ünne-
pélyes esemény az alakuló ülések megtartása.
Egy önkormányzati ciklusban ez a testületi mű-
ködés eredője, tulajdonképpen ezzel kezdik
meg hivatalos működésüket. (Azzal együtt,
hogy a képviselők megbízatása már megvá-
lasztásukkal megkezdődött.)

Az alakuló ülést a megválasztott polgármester
hívja össze és ő is vezeti le. Fontos megjegyezni,
hogy alapvetően protokolláris jellegű ez az ülés,
amelyen viszont kötelezően megtárgyalandó kér-
déseknek szerepelnie kell.

A legelső, hogy a polgármesternek és a megvá-
lasztott képviselőknek az önkormányzati törvény-
ben meghatározott szövegű esküt le kell tennie.
Az eskü nem pusztán egy egyszerű szöveg, hanem
összefoglalja mindazon jogi és erkölcsi kötelezett-
ségeket, elvárásokat és a közösség képviseletével,
a közérdek, a közjó előmozdításával kapcsolatos
vállalásokat, amelyeket ezek a választók bizalmá-
ból elnyert tisztségek megtestesítenek.

Az eskü szövege a következő:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiis-

meretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; (a tiszt-
ség megnevezése) tisztségemből eredő feladatai-
mat a (megye vagy település vagy kerület) fejlő-
désének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütétel után a helyi választási bizottság el-

nöke átadja a ciklusra szóló megbízó leveleiket,
majd beszámol az önkormányzati választások le-
folytatásáról.

Ezután szükséges a testületi munkavégzését
részleteiben meghatározó helyi rendelet, a szerve-

zeti és működési szabályzat felülvizsgálata. Ez az
a jogszabály, ami a magasabb szintű jogszabályok
megszabta keretek között tartalmazza többek kö-
zött az ülések összehívásának, levezetésének
rendjét, az előterjesztések beterjesztésével kapcso-
latos szabályokat, a bizottságok összetételét és fel-
adatait. Jelen ülésre csak a főbb módosítandó kér-
déseket terjesztettük elő, mivel a teljes SZMSZ fe-
lülvizsgálata is indokolt. Ez a módosítási javaslat
már tartalmazza azt a bizottsági struktúrát és fel-
építést, amelyben a Képviselő-testület tagjai az
eddigi megbeszéléseken megállapodtak.

Erről a Képviselő-testület minősített többségű
döntést hoz.

Az SZMSZ módosítását követően választja
meg a képviselő-testület a polgármester javaslatá-
ra az alpolgármestert. Egy képviselő-testület több
alpolgármestert is választhat, azonban ezek közül
egynek kötelezően a képviselők közül kell kike-
rülnie, mivel a polgármester általános jogkörű he-
lyettese csak képviselő lehet. Mellette még olyan
személy is megválasztható, aki viszont nem tagja
a képviselő-testületnek. Tekintettel arra, hogy ez
egy jelentős kérdés, így ebben is már egyeztetése-
ket folytattak a polgármester úr és a testületi tagok,
és megállapodtak előre a személyi javaslatban.

A választások alapvetően nyílt ülésen zajlanak,
azonban az érintettek kérhetik zárt ülés tartását.
Az alpolgármestert titkos szavazással választják,
míg a bizottsági tagokat nyílt szavazással. A meg-
választásukat követően ők is esküt tesznek.

Ezt követően dönteniük kell a polgármester il-
letményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról.
Ezek mértékét az önkormányzati törvény szabá-
lyozza.

Végül a testület tagjai tájékoztatót kapnak az
összeférhetetlenség, méltánytalanság szabályai-
ról, és azon alapvető kötelezettségeikről, amelyek
megválasztásukat követően állnak be.

Dr. Bencze Zoltán jegyző

Röviden az alakuló ülésrõl
Az alakuló ülésen a polgármester által

jelölt és a testület által egyöntetűen meg-
választott alpolgármesterek: 

Szabó Andrea
Szomor Dezső (külsős)

A bizottságok összetétele

Kommunikációs, Idegenforgalmi és
Innovációs Bizottság
Elnök: Katona Krisztián
Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa

Várkonyi György
Zöllei Ádám
Keresztes Gergely

Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és
Településfejlesztési Bizottság 
Elnök: Muzs János
Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa

Katona Krisztián
Kovács Gyula József
Csaplár János
Dr. Németh Imre
Tóbisz László

Szociális Bizottság
Elnök: Lázár József
Tagok: Ócsai Julianna

Várkonyi György
Ila Gáborné
Tassi Lászlóné

Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság
Elnök: Ócsai Julianna
Tagok: Muzs János

Kovács Gyula József
Lázár József
Béczi János
Ácsné Jaksa Szilvia
Zsidai Mónika

Tájékoztató

Az újonnan megválasztott testületnek és a bizottságoknak sikeres és hatékony munkát kívánunk!
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Bencze István polgármester ünnepi beszéde október 23-án
Tisztelt Emlékező Közönség! 
Történelmünkben jó néhány jeles napot

tartunk számon, de ezek közül is kiemelke-
dik a mai nap, hiszen október 23-án duplán is
ünnepelhetünk. Ünnepeljük az 1956-os for-
radalom és szabadságharc kezdetének napját,
és harminc évvel ezelőtt ugyancsak ezen az
őszi napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a III.
Magyar Köztársaságot.

Az Alaptörvényünk bevezetője, a Nemzeti
Hitvallás is méltatja az '56-os forradalom je-
lentőségét. Ebből egy rövid idézet: „Egyet-
értünk az első szabad Országgyűlés képvise-
lőivel, akik első határozatukban kimondták,
hogy a mai szabadságunk az 1956-os forra-
dalmunkból sarjadt ki.”

1956 hőseit már annyiszor és annyiféle-
képpen méltatták, hogy nagyon nehéz olyan
apró részletkérdést is találni, amely ismeret-
len lenne számunkra. Mindenki előtt ismert,
hogy az egyetemi ifjúság országszerte tilta-
kozott a kommunista diktatúra ellen, hogy
Nagy Imre beszédét a Parlament előtt már
mintegy kétszázezren hallgatták, hogy a ha-
talom a védtelen tömegbe lövetett, amely

azonnali fegyveres felkelést váltott ki, hogy
a felkelők elfoglalták a Magyar Rádió épüle-
tét, hogy a szovjet csapatok vérbe fojtották a
forradalmunkat, hogy november 11. után el-
kezdődött a megtorlás. Ez mind-mind olyan
történés, amely mindenki előtt ismert.

Ismert az is, hogy a forradalom rendkívül
nagy áldozatokkal járt. Voltak akik az utcá-
kon haltak hősi halált, voltak akiket kivégez-
tek, és voltak olyanok is, akik börtöneiket
már nem hagyhatták el élve. Fájó érvágás volt
az is, hogy évtizedekig nem lehetett pótolni
azt a szellemi potenciált, amely százezres
nagyságrendben hagyta el országunkat, me-
nekülve a bizonytalanság, a megtorlás elől. 

Minden forradalom harcainak jelentős ré-
sze – így az ’56-os forradalomé is – a bariká-
dokon zajlott, amelyeknek két oldala van. '56
őszén is dönteni kellett, ki melyik oldalra áll.
Október 23-a az a pillanat volt, amelyet nem
lehetett kétféleképpen magyarázni. Az akko-
ri jó vagy rossz döntéseken már nem lehetett
változtatni. Utólag nem lehetett átsettenked-
ni az egyik oldalról a másik oldalra, aztán
meg vissza. Az nem igaz, hogy 1956-ot kü- Folytatás a következő oldalon.

Kellemes őszi nap köszöntött ránk 2019. október 23-án. Dömsöd köz-
intézményeit, utcáit nemzetiszínű zászlók díszítették. A Polgármesteri Hi-
vatal épülete előtt, a zászlótartón a lyukas zászló lobogott, a művelődési
ház nagytermében pedig kezdetét vette az ünnepi műsor. Településünk
újonnan megválasztott elöljárói, az intézményvezetők, idős és fiatal döm-
södi polgárok emlékezni jöttek el, hogy közösen idézzék fel a 63 évvel ez-
előtti forradalom és szabadságharc eseményeit. Faragó Attila tanár úr és

Nagy Sebastian rendezésében a 8. b osztály előadásán keresztül pörgött
vissza az idő kereke. Bencze István polgármester úr ünnepi beszédében
személyes emlékeit is megosztotta a hallgatósággal. (Az ünnepi köszöntő
teljes szövege alább olvasható!) Végül településünk vezetői, civil egyesü-
letek, oktatási intézmények képviselői a Béke téren álló kopjafánál he-
lyezték el az emlékezés koszorúit.

Szöveg, fotók: Vass Ilona

1956. október 23-ra emlékeztünk

Első sor: Horváth Petra, Göllény Petra, Balogh Virág, Sass Zsuzsanna, Sándor Emma, Kun Virág, Szabó Petra, Omiliák Fanni,
Kiss Vivien, Palásti Vivien. Második sor: Imre Péter, András Ákos, Nagy Martin, Varjú Dániel, Varga Miklós, Rakszegi Dominik,

Nagy Sebastián (rendező), Faragó Attila tanár úr (rendező), Baranya Ábel.
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lönféle nézőpontból lehetett magyarázni, és
többféle igazság is létezik! Nem állíthatjuk
egymás mellé a szabadságukért harcolókat
azokkal, akik miatt a szabadságért harcolni
kényszerültek. Idővel persze megbékéltünk,
de nem bocsáthatunk meg azoknak, akik je-
lenlétükkel is a diktatúrát erősítették, akik ki-
szolgálták az idegen elnyomókat, akik saját
népükre emeltek fegyvert!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor a beszédemet írtam, szinte ma-

guktól tolultak elő az emlékek 56 kapcsán.
Most már biztos, hogy soha nem felejtem el,
hogy apám a forradalom kitörésekor lázas
gyorsasággal pakolt össze a nővéremmel
együtt, és a Csepel motorkerékpárja benzin-
tankjára ültetve vitt el a jánoshalmai tanyavi-
lágban élő apai nagyapámhoz. Akkor nem
értettem, hogy a környékbeli gazdák miért
jöttek át hozzánk minden este a telepes rádiót
hallgatni, és miért beszélgettek a petróleum-
lámpa világánál, az éjszakába nyúlva, akár
órák hosszat is. Azt sem értettem, amikor
már hazautaztunk Dunaföldvárra, hogy bár
láttuk a hatalmas tank ütötte lyukat a mozi
bejáratánál, miért maradnak el sorozatban az
előadások, holott előtte minden héten meg-
néztünk egy-egy filmet! 

Aztán sokkal, de sokkal későbbi emlék jut
eszembe, 1989. október 23. Harminc évvel
ezelőtt mi – akkori MDF tagok – először
szerveztük meg a forradalomra emlékező ün-
nepséget! Tele voltunk szorongással, vajon
milyen lesz, hogy reagálnak az emberek a
szerény kis műsorunkra? Vajon mennyit en-
ged meg számunkra az akkor még erős hata-
lom? Nos, nyugodtan és tiszta tekintetekkel
zajlott az ünnepség. Amikor a Himnuszt éne-
keltük, még sokunknak remegett a hangja, de
a végére már bátrak voltunk annak ellenére
is, hogy a tér két sarkán egy-egy rendőrautó
vigyázta a rendet! Frank József mondta az
ünnepi beszédet, határozott orgánuma átjárta
az embereket, mindenki tiszta szívvel hall-
gatta. Akkor párásodtak csak be a szemek,
amikor Ispán Gábor tanító úr elszavalta, hoz-
záteszem csodálatosan, Illyés Gyula „Egy
mondat a zsarnokságról” című költeményét.
Talán igazán ekkor fogalmaztuk meg ma-
gunkban először, minden gát nélkül, hogy
másra, egy sokkal szabadabb világra vá-
gyunk!

’56 kapcsán mi is jut még eszembe? Hősi-
esség, hazaszeretet, elvek, önfeláldozás, erő,
hit. Mind-mind olyan fogalom, amelyekből
ma is építkezhetünk. Nemcsak építkezhe-
tünk, hanem muszáj építkeznünk, mert csak
így van esély arra, hogy egy egységes, min-
dent a közös célnak alárendelő  nagyközség-
ben éljük életünket! Jövő hét szerdán erre fo-
gunk felesküdni képviselőtársaimmal együtt,

ezért engedjék meg, hogy néhány gondolat
erejéig visszakanyarodjak a tíz nappal ezelőtt
történt eseményekhez, az önkormányzati vá-
lasztásokhoz.

Képviselőtársaim nevében is nagy tiszte-
lettel köszönöm a polgármesterre és a képvi-
selőjelöltekre leadott szavazatokat, amelyek
kialakították Dömsöd 2019 és 2024 között
regnáló elöljáróságát. Köszönöm, hogy is-
mét felhatalmaztak arra, hogy polgármester-
ként szolgáljam továbbra is azt a nagyközsé-
get, amely közel fél évszázada befogadott, és
amely ilyen tisztségbe emelt.  

Kedves Dömsödi Lakótársaim! 
Az újabb felhatalmazás olyan energiákat

mozgat meg bennem, amelyek csak az olyan
embereknek adatnak meg, akik szembesül-
nek azzal a ténnyel, hogy emberek tömegei
azonosulnak vele, velünk. Olyan emberek,
akik értik, érzik azt, hogy itt csak egy dolog
számít, a produktum, a dömsödi emberek
boldogulása. Köszönöm, köszönjük a bizal-
mat, ígérem, hogy élni fogunk ezzel a biza-
lommal. Ezek az egyértelmű szavazatok kö-
teleznek bennünket! Köteleznek arra, hogy
minden erőnkkel, tudásunkkal az Önök, a
dömsödi emberek sikereit segítsük elő! A
dömsödi választók – némileg ellentmondá-
sosan – a változásra szavaztak, hiszen a ta-
pasztalat, a nyugalom megtartása mellett
négy új jelöltet juttattak mandátumhoz. Az új
testületben megtaláljuk az idősebb korosz-
tályhoz tartozó, a hetedik önkormányzati
ciklusukat kezdő elöljárókat, a stabilitást, a
folytonosságot jelentő középkorúakat és a
szárnyalni akaró, képzett fiatalokat is. Ma-
gam is azon leszek, hogy az elmúlt ciklus –
az előzőekhez képest – nagyobb léptékű fej-
lődési üteme ne torpanjon meg, és párosuljon
valóban látványos, dinamikus fejlődéssel.
Ahhoz, hogy ez így legyen, muszáj emlékez-
tetnem Önöket a kampány során kiadott szó-
rólapomra, melynek szlogenje az volt, hogy
Önökkel Együtt Dömsödért! Ezzel csak azt
szeretném érzékeltetni, hogy Önök nélkül, a
dömsödi emberek támogatása nélkül, csak
szánalmas erőlködés lenne a munkánk, mi
pedig nem botladozni, mégcsak nem is sé-
tafikálni akarunk, hanem – nagy terveket
szövögetve – repülni szeretnénk! A mai na-
pig már kétszer találkoztam a megválasztott
képviselőkkel. Örömmel mondhatom, hogy a
szellem adott ahhoz, hogy közösen, nagy
dolgokat vigyünk véghez! Régi és új képvi-
selőkön is azt látom, hogy alig várják a kö-
zös munka kezdetét! Csak mellékesen jegy-
zem meg, így vagyok ezzel én magam is!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tudjuk a korlátainkat, de ismerjük a lehe-

tőségeinket is! Tisztában vagyunk települé-
sünk szinte feloldhatatlan személyi összeté-

telével, csodálatos földrajzi fekvésünk kiak-
názatlan lehetőségeivel, az itt élő emberek
szorgalmával, kreativitásával. Biztosan tu-
dom, hogy az új összetételű grémium – jó ér-
telemben véve – sarkából fogja kifordítani
településünket, és mindent megtesz azért,
hogy a most magunk mögött hagyott ciklus-
ban észlelhető egyértelmű fejlődést tovább
stabilizálja, és visszafordíthatatlan utat hatá-
rozzon meg életminőségünk további javítá-
sához! Ez a lendület töretlenül ki kell hogy
tartson a következő öt évben azért, hogy el-
végezzük azt a feladatot, amelyet a választá-
sok eredményeként  Önök ránk róttak. 

Tisztelt Emlékező Közönség!
Befejezésül, már csak egy gondolat az ün-

nep kapcsán. Az ’56-os hősöknek köszönjük
a szabadság ízét. Köszönjük azt, hogy példát
mutattak nekünk hazaszeretetből, hogy hűek
legyünk elveinkhez, az általunk képviselt ér-
tékekhez, és továbbvigyük azt a hitet és egy-
séget, amellyel a magyar nép jövőjéért ál-
dozták életüket. Nekünk nem kell áldozato-
kat hoznunk településünkért, de a pillanat
öröme, Dömsöd jövőképe igenis végig he-
lyet kell hogy kapjon a szívünkben! 

A következő hónapokban, években sok
mindenben kell majd kompromisszumokat
kötnünk, de ebben az egy dologban NINCS
ALKU!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A következő nyilvános
képviselő-testületi ülés

november 20-án 
szerdán 16 órakor 

a Művelődési Központ
házasságkötő termében

kerül levezetésre.

A Polgármesteri
Hivatal ügyfél-

fogadási rendje
Nap Idő
Hétfő 8.00–12.00, 

13.00–17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00–11:30

dr. Bencze Zoltán jegyző
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1999. 10. 15-én alapította a Szolgálatot Dömsöd nagyközség önkor-
mányzata és Apaj község önkormányzata. 2016-tól Áporka is hozzánk
csatlakozott, így lettünk Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat.

Évről évre azt tudjuk megállapítani a statisztikai adatokból, hogy egyre
többen fordulnak hozzánk ügyeik intézésével, családi problémákkal,
vagy ha egyéb segítségre szorulnak. Többször is írtunk már arról, hogy
mely alapszolgáltatásokat biztosítjuk településeinken, de sosem írtunk a
Szolgálat dolgozóinak munkájáról. Az idősek gondozását szociális ápoló
és gondozói végzettséggel látják el kollégáink. A családsegítőink mind-
egyike felsőfokú szociális végzettséggel rendelkezik – ketten többdiplo-
mások –, és a munkájukhoz kapcsolódó törvényi változások tekintetében
naprakészek. Szakmai továbbképzéseken való részvétellel, közös és
egyéni szupervíziókkal és rendszeres munkahelyi teamekkel segítjük
megelőzni a munkahelyi kiégést. A mi munkakörünkhöz nagyfokú empá-
tiára és előítélettől mentes hozzáállásra van szükség. Fontos, hogy nagyon
jó mentális állapotban legyünk, hiszen csak akkor tudunk más ember
problémáin segíteni, ha a saját életünk stabil, kiegyensúlyozott. Aki ezen
a területen dolgozik, az nap mint nap az élet árnyékos oldalával találkozik.
Ezt tartósan csak úgy lehet elviselni, ha igyekszünk a magunk módján a
tapasztalt negatívumokat az élet szép oldalával egyensúlyba hozni. A
problémáikkal hozzánk fordulókkal nem úgy kell együtt éreznünk, hogy
együtt sírunk, sopánkodunk, sajnálkozunk, mert az csak gyengítené őket,
hanem úgy, hogy erőt adjunk, önbizalmukat erősítsük, ami által képesek
lesznek ügyeik önállóbb intézésére. Eredményes munkát végezni a csalá-
dok, egyének érdekében csak velük együtt lehet. Nagyon fontos, hogy
a segítséget kérők bizalommal forduljanak problémáikkal felénk, hi-

szen mi akkor tudunk hatékonyan segíteni, ha megismerjük őket.
Sokszor kell szembenéznünk azzal a kegyetlen ténnyel, hogy nem
menthető meg minden ember, kell hozzá az egyén is. Csodát nem tu-
dunk tenni, csak az igénybevevők erőforrásaira tudunk alapozni. 

Christoph Gáborné intézményvezető
Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

20 éves a Családsegítõ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Dömsödön

A GGYERMEKJÓLÉTI SSZOLGÁLAT HHÍREI

Az évfordulónk alkalmából mindannyian együtt ünnepeltünk

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és
településkép-érvényesítéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
8/2017 (IV. 21.) önkormányzati rendelete 6. §
(1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetés-
ben résztvevők körét tájékoztatom, hogy a tele-
pülésrendezési eszközök felülvizsgálatáról és
részleges módosításáról a Képviselő-testület
előzetesen állást foglalt a 36/2019. (III. 27.),
37/2019. (III. 27.), 38/2019. (III. 27.), 40/2019.
(III. 27.),  41/2019. (III. 27.), 42/2019. (III. 27.)
és 69/2019. (IV. 24.)  Ök. határozataiban.

A 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet 45. §
(2) bekezdésének értelmében Dömsöd Nagy-
község Településrendezési Eszközeinek felül-
vizsgálata és részleges módosítása a 314/2012.
(XI. 8) kormányrendelet 32.§ (1) a) bek. szerinti
teljes eljárás szabályai szerint és az OTÉK alap-
ján készül. 

A módosítási szándékok:
1. Dömsöd 0407/63 és 0407/65 hrsz-ú kivett

területek, jelenleg M-t (beépítést nem megenge-
dő mezőgazdasági terület) övezetből Kb-mü
(beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasá-
gi üzemi) övezetbe kerülnek, 

2. Dömsöd 0350/3,4,8 hrsz-ú területek
Mk-1 (mezőgazdasági kertes) és E erdő öve-
zetből K-Mü (mezőgazdasági üzemi) építési
övezetbe kerülnek,

4. Dömsöd, Kossuth Lajos utca két olda-
lán, a település központi részén településköz-
ponti vegyes építési övezetbe tartozó terüle-
tek beépítési paramétereinek módosítása, ez-
által új vegyes településközponti övezet lét-
rehozása,

5. Dömsöd 0399/16 hrsz-ú kivett terület M-t
(beépítést nem megengedő mezőgazdasági te-
rület) övezetből Kb-sp (beépítésre nem szánt
különleges sport terület) övezetbe kerül.

A véleményezési dokumentáció az alábbi
linken érhető el:

https://www.domsod.hu/telepulesrendezesi_
tervenek_reszleges_modositasa

vagy papíralapú dokumentum formátumban
a Polgármesteri Hivatalban. 

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a telepü-
lésszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint
helyi építési szabályzat fentiekben ismertetett
módosításának tárgyában – a véleményezési
szakaszban – észrevételt, javaslatot tehetnek,
véleményt nyilváníthatnak elektronikus levél-
ben a domsod@domsod.hu e-mail címre, vagy
írásos észrevétellel a Dömsödi Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldéssel, vagy az
írásos észrevétel személyes leadásával a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja:
2019. 12. 05.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát,
a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét,
hogy 2019. november 27-én (szerdán) 18 óra-
kor lakossági fórumot tartunk (helye: Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Döm-
söd Béke tér 2.) a fentiekben ismertetett témában.

Bencze István polgármester

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
véleményezési szakasz munkaközi tájékoztató

Dömsöd nagyközség településrendezési eszközeinek részleges módosítása több területre vonatkozóan
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Amikor beléptem a takaros kis szobába,
békésen üldögélt a sezlonyon. Kezeit össze-
kulcsolva révedt maga elé, majd mosolyogva
felém fordult. Hozzáléptem, megöleltem.
Arca felderült, majd könnyedén visszaülve
megszokott helyére, kék szemeivel várako-
zóan nézett rám. 

Nem élnek már a nagyszüleim, de érinté-
sük, szeretetük, hangjuk ma is nagyon hi-
ányzik… Ezért is vagyok szívesen idős em-
berek közelében. Szeretem ahogy mesélnek
a múltról, régi világokról, letűnt korokról.
Egy kerek emberöltő az, amivel a Mindenha-
tó megajándékozta Őt. 1919. november 15-
én született Nagy Ferenc, aki ebben az évben
tölti be századik születésnapját.

Nemcsak hosszú életet, de egészséget, békes-
séget is adott hozzá az Úr, amelyet szép tiszta
arca, derűs tekintete is rögtön elárul. Nyoma
sincs ráncoknak, összevont keserű barázdák-
nak. Biztonságban és szeretetben él fiával, aki
óvó gondoskodással vigyázza minden lépését. 

Amikor a régmúlt időkről faggatom, szava
megered, felélénkül és mesél…

Nagy Imre és Szőgyényi Eszter ötödik gyer-
mekeként született 1919. november 15-én. Hét
gyermekkel ajándékozta meg a Gondviselő a
családot. Feri Bácsi hat elemi iskolát végzett.
Tizenhárom évesen már segített a szüleinek a
gazdaságban, szántott-vetett. Amikor megkér-
deztem, hogy mire emlékszik vissza legszíve-
sebben az életéből, azt mondta, hogy a gyerek-
korára, ezen belül pedig arra, amikor az édesap-
jával ketten arattak. Akkoriban kézzel történt az
aratás. A föld amelyen dolgoztak, nyolc kilomé-
terre volt a háztól ahol laktak. Délben az édes-
anyja kocsin vitte nekik az ebédet. Nehéz mun-
ka volt, mégis szívesen gondol erre vissza. 

Húsz évesen vonult be 1940. december 5-én
katonának a tüzérséghez. A laktanya ahova be-
vonult Budapesten, a Hungária körúton volt.
1941-ben a Bácskai bevonulás során először Ju-
goszláviában harcolt királypárti csetnik partizán
lázadók ellen, valamelyik szerb településen,
ahol emlékei szerint egy ház padlásáról lőtték az
ellenséges katonákat. Élénken emlékszik a 152
mm-es tarack tábori ágyúkra, amelyeket hasz-
náltak. Megmaradt benne egy érzés, amelyet
nem tudott azóta elfelejteni. Ott az emberek úgy
néztek rájuk, mint a gyilkosokra… 

Sokat vívódott ezen, pedig ők mindannyian
parancsot teljesítettek, és ez ellen nem volt
mentség. 

Később 1942 után a Szovjetunió elleni len-
gyel háborús frontokra került, feltehetően a
Pripjaty mocsár vagy a Brjanszki erdő területé-
re. Itt harc közben a fronton megsebesült egy
Sztálin orgonától (Katyusa nevű rakéta sorozat-
vető közkedvelt neve), amely sorozatlövedéke-
ket lőtt ki, és eltalálta a lovát és őt az egyik

combján. A lövedékek egy irányból jöttek, a lo-
va két lábát és hasát érték. Úgy eltalálták, hogy
kicsavarodtak a belső szervei. Fejbe kellett lőni.
A lóval együtt vitte a 9.6-os rádióját is. Ha akkor
nem vágódik gyorsan hasra, keresztülmennek
rajta is a lövedékek. Hajnali négy órától hétig
lőttek. Amikor megsebesült, rátették egy kocsi-
ra, amelyet lovak húztak, úgy vitték egy házba
be pihenni, mert nagyon kimerült volt. Egy len-
gyel kórházban operálták meg. Frontszolgá-
latért kitüntetést kapott: őrvezetővé léptették elő. 

„Az a legkisebb rang… Ölég az!” – mondta
mosolyogva.

Hosszú ideig volt Kassán, majd hadifog-
ságba esett. Szolnokon negyven napig tartot-
ták fogva többedmagával egy vagonban. Az
oroszok egy napra egy kenyeret és halat ad-
tak nekik, de a hal olyan sós volt, hogy nem
tudták megenni. Sokat koplaltak. A vagon
végében egyetlen WC-ként funkcionáló lyuk
volt. A vagonból megpróbált üzenni… Kido-
bott egy levélkét a vagonok közé, amit a csa-
ládnak írt. Bízott benne, hogy valaki megta-
lálja és eljuttatja majd nekik. A levelet azon-
ban az orosz katonák találták meg…

Később valahonnan mégis megtudta a csa-
lád, hogy Ferenc hol tartózkodik, és egyik nővé-
rét, Bözsit elküldték Szolnokra. Az meg is talál-
ta a veszteglő bezárt vagonokat. Bözsi a sínek
között járkált és ezt kiabálta: „Nagy Feri!”
Ő hallotta a kiáltásokat és megismerte nővére

hangját. Mégsem mert szólni. Az oroszok a kia-
bálásra a vagonokhoz gyűltek és megverték a
kiáltozó lányt, aki végül úgy tért haza, hogy
nem láthatta öccsét.

A vagon fogságából negyven nap után felsza-
badították őket, de nem térhettek haza. A Szol-
nokon fogságba esett katonákat kelet felé, Ro-
mánia vagy Szovjetunió felé vitték. Hat hónap
hadifogság következett a dél-morvaországi Ra-
jec-nad Svitavou nevű fogolytáborban, amelyet
a „felszabadító” Vörös Hadsereg 1945-ben ho-
zott létre, s ahol 25.000 magyar katonát tartottak
fogva. Ide került Feri Bácsi is.

A táborban egy nap egyszer ettek lólevest és
egy darab lóhúst. Hat hónapot töltöttek itt.

A tábor felszabadult. A magyar katonákat
Konstanzában, a Fekete-tenger partján vagoní-
rozták be. Elindultak Budapest felé, ahol Kőbá-
nya-felsőre érkeztek be a vagonok. 1945. szep-
tember 5-ét írtak. 

Innen HÉV-vel utaztak Ráckevéig. Nagyon
éhes volt. Eladta a köpenyét, hogy vehessen raj-
ta élelmiszert. A HÉV-en annyi katona volt,
hogy nem fértek be a kocsikba… azok tetejére
is felmásztak. Minden tele volt katonákkal.
Nem volt jó helye, mert a mozdony szikrái hát-
racsapódtak, a zubbonyára. 

Ráckevéről motorcsónakkal hozták haza
Dömsödre.

Feri Bácsi emlékeiben élénken él a háború és
a fogság minden pillanata.

Miközben mesél, megelevenedik szemei előtt
a múlt.

Hazatérése után a soroksári pályaudvaron
dolgozott egy évig mint felíró. A vagonokat írta
össze. Akkoriban Rákosi Mátyás volt a minisz-
terelnök. A vasút raktárából minden héten hi-
ányzott valami… Egy éve dolgozott már itt,
amikor be akarták íratni egy kommunista isko-
lába… Úgy döntött, nem marad itt. Kikérte a
munkakönyvét és hazajött. Egy évig olajütőben
dolgozott, s ekkor kereste meg őt Szabó Lajos,
aki a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság-
nál dolgozott, és magával hívta dolgozni a Víz-
ügyhöz. Itt élénk brigád élet folyt. A Vásárhelyi
Pál Szocialista Brigádban dolgoztak valameny-
nyien. 1980-ban ment nyugdíjba. Nagyon ne-
héz fizikai munkát végeztek évekig. Hatalmas
méretű és mennyiségű pátria lemezt raktak le
különböző gépekkel. Emellett termésköveket
raktak ki uszályokról, amelyet vízügyi építési
munkákhoz használtak. Ezt kézi munkával kel-
lett végezni. Feri Bácsi megmutatott nekem há-
rom szépen kidolgozott brigádnaplót. A brigád
tagjai közül dömsödiek voltak: Pinczel Gábor,
Hartai Gábor, Mayer Gábor, Szabó Lajos, Szar-
ka Sándor, Bugyi Antal, Poczkodi István, Jáno-
ki István, Saller Gyula, Nagy Gábor. 

Nézegettem a brigádnaplókat. A kor fontos
lenyomatai. Érdemesek a megőrzésre. Nehéz,
kemény munkáról árulkodnak a fényképek.
Emellett sok kulturális és sport eseményről is
tudósítanak. Sajátos kép rajzolódik ki egy törté-
nelmi korszakról, amely átér egy egész ember-
öltőt. A háború utáni Magyarország életképei.
A brigád a „Háromszoros aranykoszorús bri-
gád” címet érdemelte ki.

Kérdeztem családi életéről is Feri Bácsit.
1946-ban vette feleségül Vén Lídiát, akitől
1950-ben született Ferenc nevű fiuk. Boldog
házasságban éltek. Szomorú fordulat volt, ami-

„Száz év élet…”
Id. Nagy Ferenc köszöntése
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kor neje 1995 decemberében agyvérzést kapott,
amelynek következtében testének bal fele telje-
sen lebénult. Attól fogva Feri Bácsi tizenegy
évig hűségesen ápolta őt, egészen 2007. május
25-én bekövetkezett haláláig. 

Nyugdíjas korát nagyon aktívan töltötte. Sze-
rette a földet, a kerti munkákat. Portája mindig
maradéktalanul rendben volt. Most fia ápolja és
gondozza, példás odaadással és szeretettel.

Amíg egészségi állapota engedte, mindig se-
gített neki a háztáji munkákban. Mostanság a
ház körül tevékenykedik, pihen és tévénézéssel
tölti napjait.

Amikor a beszélgetést befejeztük, Feri Bácsi
megmutatta a kitüntetéseket, amelyeket a víz-
ügynél végzett munkájáért kapott. A brigádnap-
lókat megkaptam, hogy lemásolhassam. Mikor
szóltam, hogy készülődjünk a fényképezkedés-
hez, meglepő dolog történt. Feri Bácsi fia felug-
rott a székéről, odament édesapjához egy kis fé-
sűvel, finoman oldalra fésülte, megigazgatta a
papa haját. A biztonság kedvéért még kezével is
szépen végigsimította. 

Ezekben a mozdulatokban annyi szeretet és
gondoskodás volt, hogy hirtelen nem is tudtam
felemelni a fényképezőgépet, csak néztem
őket… Feri Bácsi, aki előzőleg már szépen öl-
tönybe öltözött, mindezt derűs, gyermeki egy-
szerűséggel tűrte. Nem emlékszem, hogy vala-
ha láttam volna ilyet. Amikor egymás mellé ül-
tek, az összetartozás látványa megindító volt. 

Így élnek ők ketten, mély szeretetben. Feri
Bácsi néha megkérdezi a fiát, hogy ő kicsoda is
tulajdonképpen, de ettől még a dolgok rendje
még nem változik. Mert ha nem is tudja mindig
pontosan a választ, egy dolog biztos: érzi, hogy
jó kezekben van. 

Négy dédunokája született, három lány, egy
fiú, akik boldog megnyugvást hoztak neki.
Minden megadatott számára, ami igazán fon-
tosnak nevezhető. Az élet pedig folytatódik!

Azt kívánom, hogy Isten sokáig éltesse őt
még körünkben és családja körében, adjon neki
békés derűt, szép napokat! 

Nagy István hadtörténeti kiegészítéseivel 
Összeállította: Szabó Andrea

Nagy Ferenc fiával

Ifjú korában

Munka a vízügynél

I. osztályú Tűzkereszt  kitüntetés



8 XXIX.  évfolyam  11.  szám

Pista Bácsi Dömsödön született
1920. április 11-én. Szülei id. Kiss
István és felesége: Baksay Mária
gazdálkodók, kocsmárosok voltak.
Házasságukból rajta kívül még há-
rom gyermek született: Mária
1921-ben, József 1925-ben és Fe-
renc 1934-ben. Pista bácsi a kötele-
ző hét osztályt a református elemi
iskolában végezte. Nagyobbacska
korára és a második világháború zi-
vatara miatt levente lett, kis katona.
Majd a behívó után 1941 októberé-
ben megkezdte tényleges katonai
szolgálatát a m. kir. 32. székely
honvéd határvadász zászlóaljnál.  

Az 1940. augusztus 30-án aláírt második bécsi döntésnek köszönhető-
en Erdély északi része ismét Magyarországhoz került, amit napok múlva
a magyar királyi honvédség bevonulása követett a visszacsatolt területre.
A IX. hadtestnek először három gyalogdandárt rendeltek alá, emellett a
hadtest területén a határőrizeti és határvédelmi feladatokkal is megbízott
határvadász-zászlóaljakat.

Csík vidékén a m. kir. 32. szé-
kely honvéd határ-vadász-zászlóalj
látta el a Gyimesi-szoros, a Cso-
bányos-völgy és az Úz-völgy vé-
delmét Romániával szemben. A
„székely” előnevet minden szé-
kelyföldi békehelyőrségű alakulat
hivatalosan viselte. A zászlóaljpa-
rancsnokság a csíkszeredai Mikó-
várba települt a zászlóalj lövészszá-
zadjaival, majd 1942 nyarán az
újonnan épült gyimesfelsőloki ka-
szárnyákba költözött.

Az alakulat parancsnoka Virág
Ferenc alezredes, majd 1943-tól a
háború végéig Kund Béla alezredes
volt. A mintegy 70 km határszaka-
szon a zászlóalj portyázó százada

öt tiszti őrs és öt kisőrs segítségével látta el az állandó határőrizetet. 1941-
től a zászlóalj állományából három erődszázadot állítottak fel, melyek a
hegyszorosokban, a statikus védelmi elemet képező megerősített völgy-
zárakban helyezkedtek el.

Pista bácsi harcolt a Gyimesi-szorosban és az Úz-völgyben 1944.
őszén a szovjet csapatok ellen, ahonnan fogságba került sok bajtársával
együtt. Vonatokba vagonírozták őket, és az oroszországi Szmolenszki te-
rületére: Mariupol-ba (tőlünk 1704 km-re) szállították őket. Ágyúkészítő
vaskohászatba került munkásnak. Nehezen viselte a kohókból áradó forró
gőzt, amit a szénnel való etetés közben napról napra csak nyelt.

Ételt jóformán semmit sem kaptak. A közeli cukorrépaföldekre mentek
csenni a termésből, hogy legyen egy kis eleségük. Illetve szenet cseréltek
volna ennivalóra, de csak a lerágott csontokat söpörték nekik oda. Fogsá-
ga és megpróbáltatása három év és nyolc hónapig tartott. Meggyötörve,
lesoványodva tért haza. A lent látható fénykép ekkor készült róla, hátolda-
lára felírta bajtársai nevét és lakhelyét.

Kétszer nősült. Első házasságá-
ból gyerek nem született. Máso-
dik feleségét, Pallagi Vilmát
1957-ben vette el. 

Vilma néninek szintén második
házassága volt. Első férjétől szü-
letett egy lánya 1945-ben, aki a
keresztségben a Kalapács Ida Éva
nevet kapta. 

Vilma néni kárpátaljai szárma-
zású, Barkaszó faluban született,
majd Bankházára került, ott is-
merkedtek meg Pista bácsival.
Szerelmükből egy leánygyermek
született 1958-ban: Kiss Erzsébet.

Pásztor emberként kereste a ke-

„A Háború zsoldja”
Kiss István
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nyerét a családfő, elszegődve nagyobb gazdákhoz. Eleinte a Kunszent-
miklósi úton, tanyán laktak, majd beköltöztek az Attila utcai, saját maguk
által épített házukba. Egészen a nagy TSZ-esítésig, körülbelül az 1960-as
évekig volt magánvállalkozó. A belépést követően az Aranykalász TSZ
juhásza lett, Papp József irányítása alatt. Beadtak 50 birkát, lovakat és
gazdasági felszerelést, ahogy az elő volt írva. 

Életében mindig fontos, első helyen volt az Úr. Szülei is mindig erre ne-
velték kisgyermekkora óta. Lelkes templombajáró ember volt, még a til-
tott idők alatt is, kockázatot vállalt saját magára és családjára nézve is, de
elment. Hosszú éveken át volt presbiter, egyházi elöljárója a gyülekeze-

tünknek Berde András szolgála-
ta idején. Majd lelkészváltás
után 1984-től gondnoki esküt
tett, és egészen haláláig viselte
ezen címet.

2002. február 25-én szólítot-
ta magához az Úr. Megemlé-
kezve életére minden évben a
temetői Istentisztelet befejező
részeként, mikoris felkeressük a
volt lelkészek és tanítók sírját,
az övét is megkoszorúzzuk.

Ifj. Jancsó Attila
/Települési Értéktár vezetősé-
gi tagja: a kulturális örökség

témakör felelőse/

Kedves Dömsödiek-Dabiak! Szeretnék megkérni mindenkit, hogy
akinek tudomása van olyan személyről, akinek édesapja, nagyapja az
1-2. világháborút megjárta és tudna mesélni is róla, habozás nélkül
jelezze nekem a 06-20-802-2199 telefonszámomon. Helytörténeti
könyvsorozatom egyik témája ez lesz, és szeretném, hogy minél több
ember neve, élete, fényképei belekerüljenek! Előre is köszönöm!

Hétfő: Zárva

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16

Szombat: 08-12 

Telefon: 06-24-519-711 
Mindenkit szeretettel várunk!

***

Dömsöd múltjából állandó hely-
történeti kiállítás a könyvtár-
ban Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl. 

Nyitva tartás a könyvtári 
nyitvatartási rend szerint.

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása

KútfúrásKútfúrás
110-es csatornacsővel –

garanciával.
06-30-964-0485

Fontos, hogy visszanyúljunk gyökereinkhez,
a generációról generációra átörökített hagyo-
mányokhoz.

Sokszínű népi kultúránk, a helyi hagyomá-
nyok ápolása, megőrzése a fő célja a szüreti mu-
latság életben tartásának. 

Ebben az esztendőben is csodálatosan szép
napsütéses őszi délután rendezhettük meg ha-
gyományőrző programunkat, amelyhez ezúttal
is sokan csatlakoztak.

A település lakóinak számára nemcsak a szó-
rakozásról, hanem a hagyományok fenntartásá-
ról, illetve továbbadásáról, valamint a falubeli
generációk összetartásáról is szól ez az alkalom.

A szervezésben, a megrendezésben és az
egész vigadalom lebonyolításában nagyon sok
jóakaratú ember önzetlen hozzáállását, segítsé-
gét tapasztalhattuk meg. 
Őszinte köszönet illeti mindazokat, akik

bármilyen módon hozzájárultak a program
megvalósításához, mert nélkülük nem jöhe-
tett volna létre ez a nagyszabású, színvonalas
rendezvény!

Név szerint: Bencze István, Csonka Orsolya,
Donec Szergej, Boros Gergő, Csörgő Szabolcs,
Agárdi Laura, Csonka Lajos, Csörgő István és
családja, Szabó László és családja, Csehi Péter,
Zsebők Lajos, Szécsényi Károly és családja,
Sándor József, Balázs Lajosné Erzsike és a 3. a
osztály, Szabó Péter, Farkas Attila, Csörgő Eve-
lin, Rakszegi Napsugár, Őri Csilla, Rakszegi
Zamira, Pék Bianka, András Viktória, Mada-
rász Lili, Zsebők Fanni, Mendi Attila, Krnájszki

Istvánné, alakuló Kármentő Hagyományőrző
Kulturális Közhasznú Egyesület népdaléneke-
sei, Baglyocska és Süni óvodás csoport, Dezső
Lajos AMI társastáncos növendékei, Für-
jecskék Népdal Kőr és Csölle Stefánia Fűr
településről.

Tassról: Levendula AMI társastáncosai, Ko-
vács Ferenc, Lukácsi Ferenc, Palócz János, Né-
meth József, Dezső Mihály, Halfinger Balázs,
Palócz Péter, Major András.

Weekend Travel, Ju és Zsu Társulat, Jakab
Attila, Császár Zoltán, Banya Klub, OMK dol-
gozói, Ácsi (Autósbolt), Csinos Zoli, Muzs Já-
nos, Mizsei János, Kovács Zoltán (Papír-írószer
bolt), Simon Sándor, Kovács Gyuszkó, Tarr-
Sipos Zsuzsa, Jancsó Attila, Katona Krisztián,
Kozma Andrea, Faragó András (Zöldséges),
Hofi Garden Kertészet, Havasi István (Állatele-
del bolt), Földi Krisztina, Molnár Ágnes (Vas-
biznisz), Szijjártó László, Gyiviné Székely Ildi-
kó, Gazdabolt, Balogh László (Horgászbolt),
Bojtosné Mónika, Goods Market, Bányai Mi-
hályné (Virágkertészet), Perger Ágnes (Bar-
kácsbolt), Perger Éva (Évi Fészke bútorbolt),
Földvári Zsuzsi (Virágbolt), Burján Húsbolt,
Dömsödi Cuki, Markóné Zöldág Ágnes, Sal-
lainé Zöldág Judit, Fábiánné Cser Ilona (Do-
hánybolt).

Tisztelettel megköszönöm a sok segítséget,
felajánlást, s ha valaki véletlen kimaradt volna a
felsorolásból, ezúton is elnézését kérem!

Ócsai Julianna   
(PSOMK)

Szeptember végén szüreti 
vigadalom volt Dömsödön
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Az év mozgalmasan indult számunkra, a KLIK finanszírozásában a 3. a
és a 3. b osztály két héten át úszásoktatáson vett részt a ráckevei fürdőben. A
gyerekek nagyon sokat fejlődtek a két hét alatt, sokaknak ez egyedülálló le-
hetőség volt az úszáskészségük fejlesztésére. A 4. b osztály októberben
kezdte az úszástanulást, ők szülői segítséggel egész tanévben járnak majd
úszni. Az aradi vértanúkról október 6-án osztálykeretben emlékeztünk meg. 

Október közepén az iskolában papírgyűjtést szerveztünk, tanuló-
ink szorgalmasan szedték össze a papírhulladékot a falu egész terüle-
téről, ennek eredményeként meg is töltötték az iskola előtti konténe-
reket. Ebben a hónapban tanítóink és tanáraink udvari játékokat fes-
tettek az iskolaépületeink udvarára, melyet a gyerekek nagy örömmel
fogadtak. A szülők sem tétlenkedtek, a Bíró utcai iskola épületét ön-
kormányzati és szülői összefogással kifestették és megszépítették. A
szülők 60 tő levendulát ültettek az iskola udvarára, melynek árát ma-
guk gyűjtötték össze és az ültetést is ők vállalták. Nagyon köszönjük
mindenkinek a munkáját és a felajánlást! 

A 2. a osztály benevezett a Magyar Népi Játékok Napjára, öt né-
pi játékot kellett megtanulniuk, melyek nagyon tetszettek a gyere-
keknek.

Október 18-án Makádon vettek részt diákjaink a körzeti szavalóverse-
nyen. Farkas Boglárka 2. a osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Sajnos a rö-
vid felkészülési idő miatt a többi diákunk idén nem ért el helyezést.

Október 19-én a 4. a osztály a Rocksuli című előadást nézte meg a Ma-
dách Színházban, ez volt az osztály első komoly színházi látogatása, a
gyerekek és a szülők is nagyon élvezték az előadást. 

Október 22-én az egész felső tagozat, valamint a 4. a és 4. b osztály
részt vett az október 23-i iskolai műsoron. Rendkívül színvonalas előadást
láttunk! Ezúton is köszönjük Faragó Attilának és osztályának. Ugyanezen
estén a Bíró utcai iskolában „Tökfaragó est”-et tartottak a 2. a és 3. b osz-
tály szülei. Gyönyörű alkotások születtek, tábortüzet gyújtottak, szalonnát
sütöttek, volt boszorkányégetés, és boszorkánykonyhát is rendeztek. Na-
gyon vidáman telt az estéjük. 

Október 24-én délelőtt nyílt napot tartottak az alsósoknak a felső tago-
zaton, két tanórán vehettek részt tanulóink, ezáltal belekóstoltak a „felső-
sök” mindennapjaiba. 

A hónapot a megérdemelt őszi szünettel zártuk.

Csaplárné Szilágyi Veronika

☺ Nálunk mindig történik valami… ☺
Októberi hírek az alsó tagozaton

Kányádi Sándor: Jön az ősz 
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
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2019. 10. 04-én iskolánk pedagógusai és dol-
gozói megszépítették a gyerekeknek az iskola-
udvarokat, különböző figurákat és akadálypá-
lyákat festettek az aszfaltra, hogy a gyerekek a
szüneteket tartalmasan tölthessék el mindenféle
ugráló, izgalmas játékkal.

Alább a gyerekek véleménye olvasható:
Omiliák Dávid 2. b
Nekem az összes játék tetszik, mert szóra-

koztatóak és szépítik az udvart. Kedvencem a
békaugrás.

Balogh Viktória Katalin 2. b
Az aszfalfestés nagyon-nagyon tetszik, mert

szép színes, igényes és szórakoztatja a gyerekeket.
Kiss Áron 2. b
A kidobós pálya nagyon tetszik. Focipályát is

lehetne festeni úgy, ahogy az igazi is van. Az jó
lenne.

Bucsi Bence 2. b
Az egész pálya tetszik, mert szépíti az udvart

és nagyon jó rajtuk játszani.
Jakos Csenge 2. b
Azért tetszik, mert olyan, mint egy sportos já-

ték. A kedvencem a béka és a tavirózsa.
Szabó Balázs 2. b
Azért szeretem, mert szórakoztat. Nekem az

iskolában ez a kedvenc játékom.
Nagy Gergő Zsigmond 2. b
Nekem az tetszik, mikor a tavirózsákon kell

ugrálni. Igazából az egész tetszik. 
Varga Petra 2. b
A béka a kedvencem. Reggel szeretek rajta

játszani, mert akkor még nincsenek sokan az
udvaron. 

Horváth Anna 2. b
Azért tetszik, mert ugróiskolás és kanyargós.
Kovács László 3. b
Hétfő reggel amikor beléptem az iskolába,

valami meglepett és új játékok vártak sorjában,
és ez nekem jólesett.

Rábai Ronaldó 3. b
Nekem tetszett az ugrálós és a kígyó. Nekem

tetszik a babzsák dobálós.
Tarr Csenge 3. b
Amikor beléptem az iskolába hétfő reggel,

nagyon örültem. Másnap már végigmentem a
pályán elejétől a végéig. Hétfő reggel nagyon
örültem és végig is mentem rajta. Ma reggel is
átmentem a betonra festett pályán. Sokat dol-
gozhattak a tanító nénik és a tanító bácsik, örü-
lök neki.

Szintai Nikolett Andrea 3. b
Nekem nagyon tetszett, amit készítettek ne-

künk, köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy
ezt megcsinálták nekünk. Ez nekem nagyon tet-
szik, és nagyon hálás vagyok érte!

Stasinka Hanna Mária 3. b
Én nekem tetszik, örülök és köszönöm szé-

pen a tanítóknak és a tanároknak! Ez a meglepe-
tés tetszik nekem, mert szép és lehet rajta játsza-
ni. Örülök ezeknek a játékoknak.

Kakas Zoé Viktória 3. b
Én nagyon meglepődtem, amikor beléptem

az iskolába. Egyből kipróbáltam mindent. Ne-
kem nagyon tetszik az egész. Nagyon köszön-
jük a tanítóknak és a tanároknak!

Szécsényi Boglárka 3. b
Én meglepődtem az új játékokon. Izgalmas

játékok vártak minket hétfő reggel. A kedven-
cem az ugróiskola. 

Bárány Barnabás 3. b
Köszönjük a tanítóknak és a tanároknak. Ne-

kem a kedvencem a katicás. Szerintem nagyon
jó, mert sok minden van az iskolában. Szerin-
tem szívvel-lélekkel csinálták nekünk a pedagó-
gusok. 

Kolompár Krisztofer Kevin 3. b
Jó nekem, mert jól érzem magam, jókat ugró-

iskolázhatok. Köszönjük a tanító néniknek és a
tanító bácsiknak!

Kiss Krisztián 3. b
Nagyon tetszik, és sokat játszok a játékokkal.

A kedvencem az ugróiskola, és még az is na-
gyon tetszett, mikor hétfőn beléptem az iskolá-
ba és megláttam.

Timár Renáta 3. b
Amikor láttam, hogy új játékok vártak min-

ket az iskolaudvaron, nagyon megörültem! Lát-
tam a többieken, hogy ők is örültek az új aka-
dálypályának, abban a pillanatban végigmen-
tem rajta!

Gonda Eszter Izabella 3. b
Nagyon meglepődtem, mikor megláttam az

új, felfestett játékokat. A kedvencem a távolug-
rás. Rögtön végigmentem rajta.

Nagy Előd Botond 3. b
Nagyon meglepődtem, amikor beléptem az

iskolába. Nagyon tetszenek az új játékok. örü-
lök, hogy felfestették az iskola udvarára.

Összeállította: Czeller Cecília

Iskolai aszfaltfestés
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Fogyasztóvédelmi Verseny
Iskolánkban Fogyasztóvédelmi Versenyt tartottunk 2019. október 24-én.  
3 fős csapatok versenyeztek a 7-8. évfolyamos tanulóink közül.
Eredmény később fog születni.

Iskolarendõri tájékoztató óra
2019. 10. 22-én iskolarendőrünk, Laczó Csaba
tartott a felső tagozatos diákoknak előadást a biz-
tonságos kerékpáros közlekedésről. 
10. 25-én pénteken kora reggel a rendőrség és a
polgárőrség átfogó ellenőrzést tartott a Széche-
nyi úti iskolánál, a gyerekek kerékpárjának álla-
pota miatt.
Sajnos azt tapasztalták, hogy nagyon sok min-
denkinek hiányzik a kivilágítás a bicikliről, ezért
kérjük a Szülőket, hogy ezeket az eszközöket
pótolják, mert hamar sötétedik már!

Kiskun Farkas
László 

Szavalóverseny
A kiskunlacházi Petőfi Művelő-
dési Központ és Könyvtár által
szervezett Kiskun Farkas Lász-
ló Szavalóversenyen Balogh
Virág Csenge 8. b osztályos ta-
nulónk 3. helyezést ért el. 

Gratulálunk a szép eredmény-
hez!

Szép padokat kaptunk! 
A  Dömsödi Széchenyi István Általános Is-
kola Szülői Munkaközösségétől a felső tago-
zatos gyerekek 6 darab kerti padot kaptak,
amin a szüneteket hasznosan és kényelme-
sen eltölthetik. 

Köszönjük szépen a Szülői Munkaközösség-
nek ezeket a remek ajándékokat! 

A  FF E L S Õ  TT A G O Z A T  HH Í R E I
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A DDezsõ LLajos AAlapfokú MMûvészeti IIskola hhírei
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatásával iskolánk ki-

bővítette tevékenységi körét, és Apajon, Szigetbecsén új tanszakokat indít
a 2019/2020. tanévtől.

Szeptembertől közel 300 gyermek kezdhette meg alapfokú művészeti
tanulmányait a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában. Mint az eddi-
gi években, most is aktívan részt veszünk a község életében.

Szeptember 28-án a társastáncos növendékeink felléptek a Petőfi Sán-
dor Oktatási és Művelődési Központ által megrendezett Szüreti Mulatsá-
gon. Felkészítő tanár: Bábel Brigitta.

Október 24-25-én rendeztük meg a Dömsödi Művészeti Napokat,
immáron 19. alkalommal a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központban.

Művésztanáraink 24-én
„Kakaó” Koncertet adtak
az alsó tagozatos és ötödik
osztályos gyerekeknek,
akiket a végén egy pohár
kakaóval és egy szelet ka-
láccsal vendégeltünk meg.
Fellépő pedagógusok: Bai
Barbara, Berki Artúrné,
Csernov Miklós, Donec
Szergej, Halassyné Szé-
kely Orsolya, Kovács Fe-
renc.

25-én közös műsort ad-
tunk a dömsödi helyi mű-
vészekkel. Ezen a napon
kiállítás nyílt Mészáros
Miklósné Manyika és
Babityné Mészáros Gyön-
gyi gyönyörű alkotásaiból,
és ezen a napon nyitottuk
meg a képzős növendéke-
ink kiállítását is. A vendé-
geket Bencze István pol-
gármester úr köszöntötte, a
laudációt Vass Ilona írta.

A műsorban felléptek: Bábel Brigitta balettcsoportja, a Dömsödi Ba-
nya Klub (felkészítő Ócsai Juli, közreműködött Donec Szergej), a Döm-
södi Református Kórus (vezényelt Földváriné Balikó Mariann,
közreműködött Turóczi-Koós Claudia), a Dömsödi Széchenyi István Ál-
talános Iskola szavalói, Hajdú László – tárogató, a Ju és Zsu Társulat (fel-
készítő Ócsai Juli), Ócsai Juli, valamint a művészeti iskola zenei tansza-
kos növendékei és tanárai, színjátékos (felkészítő Gábor Tünde) és társas-
táncos növendékeink (felkészítő Bábel Brigitta). Köszönet valamennyi
fellépőnek és felkészítőnek! Köszönöm a művelődési ház vezetőjének és
dolgozóinak, valamint iskolánk dolgozóinak a rendezvény lebonyolításá-
ban való közreműködést. Köszönöm, hogy az általános iskola pedagógu-
sai rendelkezésünkre bocsátották a termeket az öltözéshez. Külön köszö-
net Vass Ilonának az esten készített fotókért!

Iskolánk növendékeit legközelebb az adventi műsorban láthatják, ame-
lyet a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban rendezünk de-
cember 13-án, pénteken 17 órakor, és amelyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt.

Az alábbiakban szeretném bemutatni a Dezső Lajos Alapfokú Művé-
szeti Iskola pedagógusait, akik a 2019/2020. tanévben október 1-jétől is-
kolánkban tanítanak: 

Bábel Brigitta – társastánc, Bai Barbara – fuvola, Baranyai Anna –
ének, Berki Artúrné – zongora, Brusztné Firnigl Judit – grafika, Csernov
Miklós – rézfúvó és furulya, Donec Szergej – szolfézs, Gábor Tünde –
színjáték, Germán Fatime – grafika, Halasiné Németh Erika – zongora,
Halassyné Székely Orsolya – zongora (makádi tagozat), Hornyák György
– furulya (apaji tagozat), Kanderka Andrea – klarinét és furulya, Kérges
Tünde – grafika (apaji tagozat), Kiss Árpád Bálint – gitár, Kovács Ferenc
– klarinét és furulya (makádi tagozat), Köntös Ágnes – szolfézs, Tóth
Andrea – társastánc.

Köntös Ágnes
intézményvezető
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A pedagógus házaspár Dömsöd közéletének meghatározó személyisé-
gei közé tartozik. Patronálják a kulturális és sporteseményeket, keresz-
tyén hitükkel, értékrendjükkel hiteles képet mutatva embertársaiknak.
Sok dömsödi fiatal mint diák kerül velük kapcsolatba, hiszen mindketten
az ÉSzC Kiskunlacházi  Szakközép- és Szakképző Iskolában tanítanak.
Tanár úr műszaki tantárgyakat, tanárnő magyar nyelvet és irodalmat, tan-
órákon kívül (az óraközi szünetekben, kirándulásokon és a mindennapok-
ban) pedig egymás iránti tiszteletet, emberséget tanítanak. A 2019-2020-
as tanév megkezdésével komoly elismerésben részesültek mindketten.
Ennek apropóján kerestem fel őket és beszélgettünk hivatásról, értékekről
és az elvégzendő feladatokról.

VARSÁNYI ANTAL dömsödi
születésű, otthona e falu, szeret itt él-
ni. Több cikluson át tagja volt a kép-
viselő-testületnek és látott el alpol-
gármesteri feladatokat. Megtisztelő-
nek érezte e bizalmat, soha nem élt
vissza ezzel a lehetőséggel, és őszin-
tén vallja, hogy soha nem azt tartja
szem előtt, mit ad neki a falu, hanem
hogy mit adhat Ő Dömsödnek! Min-
dennapi munkáját az ÉSzC Kiskun-
lacházi  Szakközép- és Szakképző
Iskola diákjai közt végzi. Őszinte
szeretettel egyengeti tanítványai sor-
sát, különös gondviseléssel ügyelve arra, hogy tanulmányaik befejeztével
bizonyítvánnyal a kezükben hagyhassák el az intézményt.

– Szeptember 16-án Kiskunlacházán az Önkormányzati napon dr.
Répás József polgármester úr adta át a Pedagógus szolgálati emlék-
érmeket. Ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adomá-
nyozható egyik szakmai elismerése azoknak, akik nyugállományba
vonulnak, legalább 25 éven át a gyermekek oktatás-nevelése érdeké-
ben tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. Az elismerést
az intézmény igazgatója, Nagy Zsuzsanna Judit terjesztette elő.  Ön is
ekkor vehette át ezt a szép díjat. Meglepődött?

– Igen! Nem számítottam rá, hogy ilyen Szolgálati emlékérmet kapok.
– Mikor és hogyan került a pedagógus pályára?
– 1986-ban végeztem a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, ami abban az

időben a magyar gépészmérnök oktatás egyik legjelentősebb intézménye
volt. (Ma már az Óbudai Egyetemhez tartozik.) Ez időben a helyi ter-
melőszövetkezetben, mint műszerész dolgoztam. Ott hamar rájöttem,

hogy nem egészen ebben az irányban szeretnék tevékenykedni, így
felkerestem a szigetszentmiklósi szakközépiskolát, ahol az igazgató
úr tárt karokkal fogadott. Érdekes fordulatok történtek, mert miköz-
ben a tsz-ben számoltam le, összefutottam Ispán Imre bácsival, aki
elmondta, hogy Kiskunlacházán a szakiskolában üresedés van, nagy
szükség lenne rám. Pedagógusi pályámat így Szigetszentmiklós he-
lyett Kiskunlacházán kezdtem meg. Az autószerelőknél a szakmai
tárgyak zömét én tanítottam. Később, miután az autószerelő szakma
oktatása Lacházán megszűnt, ezt követően mezőgazdasági gépésze-
ket tanítottam. Ahogy ez a szak is elhalt Kiskunlacházán, mintegy öt
évig Szigetszentmiklóson folytattam a tanítást. 

Aztán elsősorban édesapám egészségi állapota miatt éreztem úgy,
hogy haza kell jönnöm. Mindez egybeesett azzal a ténnyel, hogy a
dömsödi önkormányzatnál Ispán László nyugdíjba vonulásával meg-
üresedett a Településgazdálkodási Csoport vezetői állása. Felkérést
kaptam a feladat ellátására, amit el is fogadtam. Az itt töltött hét esz-
tendő igen mozgalmas volt, többek közt ekkor gyűrűzött be a kor-
mány által támogatott közmunka program is.

2016-ban visszatértem a katedrára.
– Ezután a kis kitérő után milyen érzés volt újra tanítani?
– Megszűnt a heves szívdobogás! Az önkormányzati munkakörben

amit először megtapasztaltam, az teljesen más volt a gyerekekhez képest.
Bizony a felnőttek problémáit helyre tenni nem kis feladat, melynek for-
rásai sokszor nem munkahelyi, mint inkább magánéletbeli konfliktusok.
Ehhez képest a diákság tanítása újfent üdítőleg hatott rám. Pedagógus kol-
légáimmal is megmaradt a kapcsolat. Több rendezvényen, kiránduláson
vettünk részt együtt. Érdekes megtapasztalás, hogy néhány év elteltével
mennyire megváltozott a tantestületben a nemek aránya. 

– Mit tart fontosnak munkája során?
– Szerettem azokat a munkatársakat, embertársakat, akik csendben tet-

ték a dolgukat anélkül, hogy dicsérték volna magukat. Mindig ilyen em-
berek társaságát kerestem. Tanárként a gyerekek boldogulását tartom a
legfontosabbnak. Igyekeztem és igyekszem ma is úgy magyarázni, hogy
azt a gyerekek megértsék, és képesek legyenek számot adni tudásukról.
Bizonyítvánnyal végezzenek és később társadalmunk értékes tagjaivá
válhassanak. Mint például akik mezőgazdasági gépszerelőként végeztek,
ma sokan gazdálkodnak a környékben és derekasan megállják a helyüket.

Több évtizedes pedagógiai munkájukért 
magas rangú elismerésben részesültek

Interjú Varsányi Antal tanár úrral és Varsányiné Varga Irén Erzsébet tanárnõvel

Az emléklap Prof. Dr. Kásler Miklós kézjegyével. Az érem Fríz
Mihály szobrászművész alkotása. 42 mm átmérőjű bronzból vert

érem. Előlapján iniciálés P betűben könyvet tartó tudós pedagógus
arcképe, alatta a pedagógus szolgálati emlékérem felirat látható.



VARSÁNYINÉ VARGA IRÉN
ERZSÉBET kiskunlacházi születé-
sű. Bölcsész, magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanárként dolgozik a
Kiskunlacházi  Szakközép- és Szak-
képző Iskolában. Diákjainak és kol-
legáinak gyakran szervez színházlá-
togatásokat, kirándulásokat. A taní-
tás, a gyerekek és a munkatársak
tisztelete, szeretete igen lényeges és
fontos számára. 

Varsányiné Varga Irén tanárnő
házassága révén vált dömsödivé.
Kulturális rendezvényeken is és a fa-
luban gyakran összefuthatunk vele. Mosolygós, nyílt és üde kisugárzásá-
nak köszönhetően diákjai, kollegái és a dömsödiek is tisztelik, szeretik őt.

– Október 30-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában, sze-
mélyesen Kásler Miklós miniszter úrtól vehette át a Trefort Ágoston
díjat. Ez a díj olyan állami és egyházi intézményekben dolgozóknak
adományozható, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek az
oktatás területén. Milyen érzés volt átvenni ezt a díjat?

– Meglepődtem, hogy előterjesztettek erre a díjra. Nagy Zsuzsanna
Judit igazgató asszony és a férjem is azt mondták, hogy nagyon büsz-
kék rám! Megtiszteltetés volt számomra mind az előterjesztés, mind
pedig a díjátadó ünnepség. Annál is inkább, hiszen én úgy érzem,
hogy semmi különöset nem tettem, csak tanítottam.

– Kedves Tanárnő! Mi dömsödiek tiszteljük, szeretjük, és talán
éppen ezért szeretnénk egy kicsit jobban megismerni Önt. Egé-
szen pontosan mióta tanítja a gyermekeket?

– 1977. szeptember 1-jén léptem fel a katedrára, és azóta ott va-
gyok.  Először a tanítóképzőt végeztem el az esztergomi főiskolán.
Az ott elsajátított módszereket a mai napig alkalmazom. Tanítottam
Kiskunlacházán a kisegítő iskolában, összevont osztályban. Később
az általános iskolában, alsó tagozaton minden tantárgyat, fölsőben
pedig magyart tanítottam. Aztán szereztem egy pedagógiai végzett-
séget, majd magyar szakot főiskolán, végül pedig az egyetemet is el-
végeztem. Most az ÉSzC Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Is-

kolában dolgozom. Elmondha-
tom, hogy pályafutásom alatt
az összes iskolatípusban taní-
tottam. Szeretek tanítani, sze-
retem a gyermekeket. Talán jó
a ráható képességem. A laudá-
tumomban azt írták, hogy hol
szigorral, hol humorral el tu-
dok érni sok mindent a gyere-
keknél.

– Mit tart fontosnak a ta-
nítványaival való kapcsolata-
iban?

– Ismerem Őket, tisztában
vagyok családi hátterükkel és
sokat beszélgetek velük. Így
könnyebben megnyílnak előt-
tem, és ha kell, tudok nekik se-
gíteni. Nagyon szeretek ma-
gyart tanítani, ezért fontos szá-

momra, hogy amit tanítok, arról minél többet tudjak. Magammal
szemben ez nagy követelmény,  de a gyerekektől az alapot várom el,
de azt maximálisan!

Ahogyan szemben ülünk egymással, Varga Tanárnő csillogó
szemekkel mesél a tanítványairól, a jelenlegi fiú osztályáról, és
mindeközben egy kis pajkosság is megjelenik az arcán. Lelkesen
beszél arról, hogyan készíti fel a gyerekeket egy-egy operába,
színházba való látogatásra. – 20 éve tanítok a szakiskolában, ün-
nepi műsorokat készítek, szavalóversenyekre készítem fel a tanít-
ványaimat – mondja.

– Hogyan lehet mindennek megfelelni?
– Nagy szerencsém, hogy a férjem is pedagógus! Megérti, ha nyá-

ron képzésekre járok.  Kölcsönösen támogatjuk egymás munkáját. 
– Milyen visszajelzéseket kap diákjaitól?
– Volt olyan tanítványom, akinek novellái jelentek meg, egy má-

siknak pedig verseskötete. Most is van egy diákom, aki könyvet ír és
engem kért meg, hogy nézzem át az írását. 

Pedagógiai pályafutásom során sok nehéz sorsú, ám igen értékes
gyerekkel találkoztam. Fontos volt mindig számomra, hogy hogyan
alakul sorsuk, segítettem, terelgettem Őket. Egész hivatásomat egy
Németh László idézettel jellemezném:

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

Kedves Tanárnő és kedves Tanár Úr! Engedjék meg, hogy magam és a
Dömsödi Hírnök olvasói nevében szeretettel gratuláljak a szép elismeré-
sekhez! További életükre Isten áldását és jó egészséget kívánok!

Vass Ilona
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Az oklevél Prof. Dr. Kásler Miklós kézjegyével. Az emlékérem
Fekete Tamás szobrászművész alkotása. Kerek alakú, bronzból 

készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. A plakett egyoldalas, Tre-
fort Ágoston domború arcképét és a „TREFORT ÁGOSTON-
DÍJ” feliratot ábrázolja. Trefort Ágoston magyar művelődéspoli-
tikus, reformer, publicista, közoktatás- és vallásügyi miniszter, az

MTA tagja, majd igazgatója és elnöke 1885-1888-ig
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Dömsöd : Pécel 1:0 (0:0)
Csapatunk nem túl acélos győzelmet aratott,

de egy öngóllal megszerezte a három pontot.
Páty : Dömsöd 1:1 (0:1)
Az elhalasztott mérkőzést 24-én pótolták. A

villanyfényes pátyi pályán már a 8. percben meg-
szerezte a Dömsöd a vezetést Szabó Zoltán révén,
de a második félidőben kiegyenlítettek a hazaiak.

Perbál : Dömsöd 3:2 (2:2)
Kétszer is vezetéshez jutott csapatunk, de en-

nek ellenére a 84. percben megszerezte a győ-
zelmet a hazai csapat. A mieink mindkét gólját
Szabó István szerezte.

Dömsöd : Kistarcsa 5:2 (3:1)
Már az első percben megszereztük a vezetést

Cserna Gábor góljával. A 6. percben ismét meg-
zörrent a vendégek hálója Szabó István révén. A
30. percben szépített az ellenfél, de a 36. perc-
ben Faragó Gábor 11-esből volt eredményes. A
szünet után Cserna ismét betalált. A vendégek

ismét szépítettek, majd a 83. percben beálló
Todorov Filemon az első labdaérintésből kilőtte
a jobb alsó sarkot, és így beállította az 5:2-es
végeredményt.

Csapatunk az ötödik helyen áll a tabellán 20
ponttal.

Az utolsó hazai mérkőzést november 17-én
játssza csapatunk 13 órakor.

HAJRÁ DÖMSÖD!
Varsányi Antal

A labdarúgás hírei

Az alapítvány 1997. dec. 30-án került be-
jegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM. 1502 sz.
alatt, majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasz-
nú alapítványként lett bejegyezve. A Budapest
Környéki Törvényszék 2014. márc. 11-i vég-
zésben megállapította, hogy az alapítvány el-
vesztette közhasznúsági fokozatát, és ez 2014.
okt. 4-én jogerőre emelkedett.

Az alapítvány tevékenységi körei között sze-
repel a Dömsödi Széchenyi István Általános Is-
kolában folyó oktatómunka támogatása, a ma-
gyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság álló-
képességének javítása, a tanulók tudásának fej-
lesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesz-
tése érdekében támogatások nyújtása rendezvé-
nyekhez, eszközvásárlásokhoz.

Az alapítvány vállalkozói tevékenységet
nem végzett!

Támogatást 2018. évben NAV 1%-ból
301.121 Ft-ot kapott az alapítvány, a bankszám-
lán lévő pénzeszköz után 1 Ft-ot írt jóvá a bank.

A kiadások egy részét a működéssel kapcso-
latos költségek teszik ki: bankköltség 15.893 Ft.
Az előző évi NAV 1%-ból 2 db laptopot vásá-
rolt 327.000 Ft értékben, valamint a könyvelői
díj 10.000 Ft volt. 2018. 12. 31-én az alapítvány
pénzkészlete 0 Ft, az alapítvány bankszámláján
426.405 Ft volt. Az alapítvány megfelelően vé-
gezte tevékenységét 2018. évben is.

Perger Éva, kuratórium elnök
Záradék: a beszámolót a kuratórium 2019.

05. 20-án elfogadta.

Suli Persely Alapítvány
Dömsöd

Köszönjük az
1% esélyt!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
támogatását, akik a 2017. évre vonatkozó
(beadás 2018. május) adóbevallásukban fela-
jánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A NAV által 301.121 Ft került kiutalásra
2018. 09. 24-én a Suli Persely Alapítvány
bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról
külön jelentésben fogunk beszámolni.

Perger Éva
Suli Persely Alapítvány

Kuratórium elnöke

Kedves 
érdeklõdõk!
A „Még 1000

év Dömsödért”
Egyesület egy
több évtizedes
helyi hagyományt megszakítva
idén már nem rendezi meg a „Mi-
kulás-várás Dömsödön” elnevezé-
sű programjait, rászervezések mi-
att. Egyedül december 7-én szom-
baton fogjuk felállítani a Falusi
Betlehemest a Petőfi Múzeum
kertjében délelőtt 10.00 órától.

Viszont Egyesületünk áll az élé-
re annak a nemes jótékonysági
gyűjtésnek, melyet évek óta szer-
veztek civilek karácsony előtt a
dömsödi üzletekben, a rászorulók
megsegítésére.

Köszönjük figyelmüket.

Korona Sándor, Még 1000 év
Dömsödért Egyesület elnöke
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Szöveges beszámoló a Suli Persely
Alapítvány 2018. évi tevékenységérõl



A múlt hónapban a változásokról beszéltem.
Kaptam néhány visszajelzést a cikkel kapcso-
latban. Elsősorban barátoktól, hogy Nekik tet-
szik az, amiket írok. Talán jó az út, amerre me-
gyek. Volt egy nagyon jó mondat is ennek kap-
csán: „A mai világban a változás állandó” – sze-
rintem ez egy óriási gondolat! Beszéltem a vál-
tozások jó és rossz hatásairól, ennek kapcsán ar-
ról, hogy bizonyos esetekben az emberek
hajlamosak elnyomni másokat, szabályokon
felül képzelni magukat a pillanatnyi, vagy akár
a hosszú távú boldogulás reményében. Azt ér-
zem, hogy a társadalom sajnos alá is támasztja
az effajta viselkedést, és valóban az érvényesül,
aki képes másokon is átgázolni… Hogy is van a
mondás? „Az erősebb kutya…” Ezek szerint ez
nem csak manapság van így. Kérdem én – hol a
határ? Szerintem ez egy nagyon nehéz morális
kérdés. Ezért nem is feszegetném tovább, mert
nem tudom a választ.

Amiről most szeretnék inkább írni, az pont az
előzőek fordítottja. Amikor a pozitív oldalról
nézzük ugyanezt. Ez egy sokkal szebb téma.
Még leírni is jó: TISZTELET. Hűha! Gondol-
tam, definiálom még így az elején, de nem is
olyan egyszerű leírni, hogy tulajdonképpen mi
is az a tisztelet! Az, hogy tisztelek valakit, sze-
rintem azt jelenti, hogy odafigyelek rá, adok a
véleményére, nagyra becsülöm a munkáját
vagy személyét. A tisztelet tulajdonképpen a
mások iránti hozzáállásunkat jelenti – és így az-
tán az önmagunk iránti belső hozzáállásunkat,
vagy a világról adott képünket, a világhoz való
hozzáállásunkat is tükrözi. 

Lehet tisztelni valakit valamilyen tulajdonsá-
ga miatt, pl. azért mert idősebb (pl. tisztelem a
kort benne), vagy éppen a női mivolta miatt, az
anyasága miatt, a tudása miatt stb. Ez tiszta sor.
Ami egy kicsit rázósabb, az alapvető tisztelet,
amit az embertársainknak meg kell(lene) ad-
nunk! Ugyanis – szerintem – a tisztelet azt is je-
lenti, hogy nem érzem magam értékesebbnek
másnál, a számomra kedvezőbb külső körülmé-
nyek miatt (pl. magasabb a végzettségem, több
a pénzem, tájékozottabb vagyok, gyorsabban
futok, valamit jobban csinálok stb.). Ez azt kell
hogy jelentse, hogy azonos szinten kell gon-
dolkodnom magamról és másokról. Nem
igazán van jogom ítélkezni mások felett –
pláne, ha nem tudok róla semmit. Máskép-
pen megfogalmazva: mindenki tiszta lappal
indul. Persze az más kérdés, hogy vannak
olyanok, akik ezt a tiszteletet nem érdemlik
meg. Ez már más lapra tartozik, de ALAP-
BÓL, amíg nem tudok semmit az illetőről,
addig nincs jogom ítélkezni felette.

No eddig a szubjektív definíció. Innen jön a
lényeg. Azt gondolom, hogy annak, amit egyes
emberek megengednek maguknak, annak amit

az előzőekben írtam a szabályok feszegetésé-
ről, a felsőbbrendűségről, a másokon átgázo-
lásról, annak az oka pontosan itt keresendő!
Az alapvető tisztelet HIÁNYÁBAN! Ezt lát-
juk nap mint nap utcán, iskolában, hivatal-
ban, útközben! Az emberek egyre kevésbé
tisztelik egymást! Lehet ezt tanulni? Vélemé-
nyem szerint lehet. Sőt! Véleményem szerint
az embereknek már fiatal korukban meg
kell(ene) tanulniuk a helyes viselkedést. Ak-
kor miért nem? Hmm… minden kapcsolat-
ban áll mindennel! Ha hisszük, ha nem, a már
előzőekben emlegetett változások ennek is az
okai! Tessék csak visszalapozni az előző havi
számban! Írtam az információ gyorsaságáról
pl. Vezessük le logikusan: felgyorsul az infor-
máció, tehát felgyorsul az életritmus. Az em-
berek türelmetlenebbek, fáradtabbak, elfog-
laltabbak lesznek. Nem tudnak mit kezdeni a
gyorsasággal, nem tudnak lassítani! Ez visz-
szacsatolódik otthon a családokban, a gyere-
keken is! Kevesebb idő marad egymásra ott-
hon. Gyakori probléma, hogy a szülők az is-
kolától várják el, hogy alapvető dolgokra ne-
veljen. Holott ez nem az iskolának lenne a
feladata. A gyereknek ELEVE úgy kellene az
iskolában kezdeni, hogy pl. a tiszteletet már
hozza otthonról. Olaj a tűzre, mikor aztán ott-
hon is azt hallja, hogy nem jó a tanító néni,
vagy nem ért hozzá, és a többi… Ne tessék
félreérteni! Olyan is előfordulhat, hogy nem
jó, de nem biztos, hogy ezt a gyerek előtt ké-
ne így kommunikálni! Na ezt a vonalat befe-
jezem, mert gyorsan megkapom, hogy nem
értek hozzá (nincs gyerekem). Csak még egy
fél megjegyzés – sok esetben már a szülők
esetében sincs meg a tisztelet az iskola felé.

Maradjunk még mindig a tiszteletnél. Az
alapvetőnél. Például a női nem iránt.
Háááááát! Itt is látni csodákat! Hasonló foga-
lom az előzékenység, az illemtudás, a segítő-
készség stb. Apropó illemtudás! Írtam, hogy
vannak írott és íratlan szabályok, amelyek a
társadalom vagy a közösség „működése”
szempontjából fontosak. Hajlamosak va-
gyunk a régi jól bevált illemszabályokat má-
ra elavultnak tekinteni! Milyen kár! Vannak
olyanok, amiket már megmosolygunk, de et-
től még léteznek. Elmesélek egy történetet:
Feleségemmel és az egyik barátommal egy
szabadtéri zenei előadásra érkeztünk. A szín-
pad előtt padok, kellemes nyár esti meleg.
Beálltam a büféhez egy hideg üdítőre és egy
kávéra. A hölgy a büfében valószínűleg már
reggel óta ott volt, és valószínűleg már tele
volt a hócipője a kígyózó sorral:

– Lesz egy kóla és két ásványvíz… (lesz!!!)
– Egy szendvics és egy savas víz… (már a

„lesz” se van…)

Most jövök én:
– Kezét csókolom, egy finom kávét szeretnék

inni, és egy buborékos vizet kérek!
A hölgy felnézett, és az orrom elé dugta a

kezét… Mellettem kávéznak, mögöttem kígyó-
zik a sor… Mit volt mit tenni, kézfogás és kéz-
csók, úgy, mint az illemtankönyvekben. Mo-
soly, majd kaptam egy jó kávét és egy hideg bu-
bis ásványvizet. Szerintem, ha nem tudtam vol-
na hogy kell, akkor szégyenben maradok. Így
viszont mindkettőnknek volt egy mosolya meg
egy jó napja. Szerintem a büfés hölgynek se
csókoltak mostanában kezet. Elgondolkodtam,
hogy vajon mások ezt hogy oldották volna
meg? Mondjuk a fiatalabb korosztályból…
Szóval ez is a tisztelethez tartozik. Szerintem. Jó
ha néha tisztában vagyunk bizonyos illemsza-
bályokkal. (Tudom, csodabogár vagyok.)

Ha már a rendezvénynél tartunk, még min-
dig van egy történetem a tisztelettel (annak hi-
ányával) kapcsolatosan. Az előadás egy ki-
sebb költségvetésű produkció volt, a szerve-
zőt sokan ismerték a nézőtéren – mi is. Mint
említettem, lehetett sörözni, kávézni, szóval
egy nyár esti könnyű bulinak ígérkezett kor-
rekt színpadtechnikával, hangosítással, és egy
ismertebb sztárvendéggel. Nem igazán szere-
tek elöl ülni, kb. hátulról a második sorban he-
lyezkedtünk el. Lassan betelt a nézőtér, töb-
ben állva várták a kezdést. Az előadás szóra-
koztató volt, leszámítva néhány személyt a
hátunk mögött, akik sörrel a kezükben tiszte-
let nélkül próbáltak jópofák lenni. Az történt
ugyanis, hogy a műsor közben csupa jópofa
dolgot kiáltottak fel a színpadon játszó isme-
rősüknek. Tudom én, hogy az alkohol feloldja
a gátlásokat, de ezek szerint a maradék tiszte-
letet is megöli! Nem minősítem. A történet-
nek az lett a vége, hogy kb. nyolcvan ember
közül csak engem zavart annyira, hogy rendre
kellett utasítanom. Elkotródott. Ennyire érde-
kelte a műsor. Sem azokat az embereket nem
tisztelte, akik a színpadon voltak, sem a néző-
ket. Szóval senkit. Valószínű a sört jobban.

Lehetne ezt még tovább boncolgatni. Pél-
dául, hogy el lehet-e veszteni mások tisztele-
tét, vagy hogy a tisztelet hiányából fakadóan
hogyan fog változni a közösség és a társada-
lom viselkedése, viselkedési normái? Egy
csomó érdekes kérdés. Gondolatok, amelyek
az én fejemben megfogalmazódnak. Józan
parasztiak - ahogy szoktam mondani. Szíve-
sen olvasnék arról, hogy hogyan lehetne az
emberek tisztelethez való hozzáállását egy
icipicit jobb irányba terelni akár szűkebb tár-
sadalmunkban, akár itt Dömsödön. Hátha
lesznek ötletek! Lehet, hogy csak elkezdeni
nehéz…

Aki mindezt lejegyezte: Ispán Imre 
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GONDOLATÉBRESZTÕ
avagy egy dömsödi lakos szubjektív gondolatai közéletrõl, médiáról, meg még sok másról...
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A címben megjelölt téma igen szerteágazó, alapos kutatómunkát igénylő feladat. A helyi értéktár feltárandó munkái közül erre vállalkozott Varga Gézáné
Ági néni, aki pedagógusként is mindig nagy precizitással végezte feladatát. A témakör teljes körű feldolgozása még nem fejeződött be, ám megállapodtunk
abban, hogy a már feltárt és összeállított anyagokból rovatot indítunk. Ennek harmadik részeként dr. Székely Zsigmondéletét és munkásságát elevenítjük fel. 

Orvosok – egészségügyi dolgozók Dömsödön

Dr. Székely Zsigmond

A Ságvári út és Rákóczi út kereszteződésénél, a lakóház utcai részében
rendelt egykor dr. Székely Zsigmond.

Halálát követően a rendelő az épület lebontásáig érintetlenül állt, meg-
őrizve annak eredeti állapotát. Miután a család az ingatlant eladta, a rende-
lő teljes berendezését Dömsöd községnek adományozta. (Később az új
tulajdonos az épületet elbontatta.)

A Dömsödi Hírnök hasábjain ezt olvashattuk a családról:
„A következő képeket Czeller Piroska kedves olvasónktól kaptuk. A ké-

peket a Székely-ház lebontásakor az utolsó pillanatban mentette meg a
teljes megsemmisüléstől. De ki is az a Székely család? Kérdezhetik sokan
a fiatalok közül.

Petőfi Sándor idejében a mai Ukrajna területéről települt be a család
Dömsödre, és egészen a nyolcvanas évekig itt is maradt. Az öregek még
tudják, hogy az elsőnek betelepült, s úgymond tőzsgyökér Székely Károly
préceptor volt, aki tanítói állást töltött be az elemi iskolában, sok-sok éven
keresztül. Petőfi idelátogatása idején ő volt az, aki megszervezte a fogad-
tatását, és később mondhatni baráti kapcsolatban voltak.

A következő nemzedék, id. Székely Zsigmond (Székely Károly fia) a ta-
nítói pályától elkavarodva a hentes mesterséget választotta hivatásul.
Dömsöd későbbi mészárosai nála inaskodtak: Gacs Lajos, aki tragikus
körülmények között hunyt el a világháborúban, majd Nyerges Péter, ki ké-
sőbb átvette az üzletet idős mesterétől.

A következő generáció az, amiről a legtöbbet lehet beszélni, hisz id.
Székely Zsigmond fiát: dr. Székely Zsigmondot a mai napig is mindenki is-
meri szüleitől hallott történetek alapján. De ki is volt ő, és miért ismeri
mindenki? Az élete ismertetésére a legjobb, ha saját maga által megírt
életrajzát idézem:

»1898. április hó 16-án születtem
Dömsödön, mint szegény szülők
gyermeke. Elemi népiskoláimat Döm-
södön végeztem. Középiskoláimat
Kolozsváron végeztem ösztöndíjjal.
1916-ban érettségiztem jeles ered-
ménnyel. Ekkor besoroztak katoná-
nak, s három évig katonai szolgálatot
teljesítettem.

1920-ban az orvosi egyetemre be-
iratkoztam Budapestre, s hogy tanul-
hassak az egyetemen, napi 30 km-t
gyalogoltam. 1927. januárban vé-
geztem az orvosi egyetemen, s akkor
a Szent István kórház bel osztályán,
mint segédorvos teljesítettem szolgálatot 1937. november hóig. Ekkor jöt-
tem Dömsödre vissza, mint magán orvos, s az öreg községi orvos mellett
működtem ennek a nyugdíjba vonulásáig, 1940. október hó 1-ig. Ekkor ki-
neveztek községi orvossá, s azóta Dömsöd községben teljesítek szolgála-
tot. A háború alatt sem mozdultam ki helyemről.«

A katonai szolgálat után feleségül vette Nagy Esztert, aki legjobb barát-
ja, D. Nagy Imre testvére volt. Házasságukból két fiúgyermek született:
Zsigmond és Károly. A két gyermek iskolái elvégzése után szintén az orvo-
si pályát választotta.”

(Dömsödi Hírnök, 2014. november, Jancsó Attila cikke)

Szintén a Dömsödi Hírnökben olvasható az imént említett Székely
Károlyról:

„Akadémikus rektor. 1819-ben Fel-
sőalmáson, Ugocsa megyében szüle-
tett. 1844-ben jött Dömsödre rektor-
nak, ahol népszerű tanító volt.

Petőfi Sándor kortársa, a költő itt
tartózkodása idején látogatásával
tisztelte meg.

Az 1960-as években még éltek na-
gyon idős emberek, akiket tanított,
szeretettel gondoltak rá és beszéltek
róla. Kiváló tanítói működéséért több
elismerő oklevelet kapott az akkori
katonai parancsnokságtól, ami ab-
ban az időben egyedülálló jelenség
volt az országban.

Fényképe a Petőfi Múzeumban ta-
lálható Dömsödön.

1895. augusztus 2-án bekövetkezett haláláig, tehát 51 évig tanított...
...A Piac tér (ma Petőfi tér) sarkán lévő, már átalakított rektor lakásban

lakott.”                                                        (Dömsödi Hírnök, 2009. november)

És még egy cikk a Dömsödi Hírnök 1995. évi júniusi számából, ami
kapcsolódik dr. Székely Zsigmondhoz.

Találtam egy képet
Lacziné Gyöngyösi Mária … kedves olvasónktól kaptam ezt a fényké-

pet. Elbeszélése szerint a kép a második világháború kitörése után, 1939-
ben készült a vöröskeresztes tanfolyam záróvizsgája alkalmából. A tanfo-
lyam vezetője dr. Székely Zsigmond községi orvos volt, és segítője Her-
mányiné Bodrogi Eszter. A vizsgaelnök a fővédnöknő gróf Apor Gizella.
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A kiságyban a gyakorlat bemutatásához a 8 éves Gyöngyösi Mariska
volt az úgy is mondhatjuk: „próbabeteg”. Az ő igénybevételével mutatták
be a vizsgázók, amit elméletben megtanultak. A tanfolyam a téli hónapok-
ban zajlott. Célja, hogy felkészítsék a résztvevőket az esetleges háborús
támadások okozta sebesülések ellátására. Hála Istennek a front Döm-
södöt elkerülte, így nem volt szükség elsősegélyhelyek felállítására. Egy
kedves emlék maradt csupán ez a kép.

A résztvevők a következő sorrendben mindig balról jobbra:
1. sor: ülnek: dr. Székely Zsigmond, gróf Apor Gizella védnöknő, Her-

mányiné Bodrogi Eszter, az ágyban Gyöngyösi Mariska
2. sor: Szántó Rezsőné, Bíró Imréné Székely Ida, Major Juliska, Répás

Imréné Sebestyén Erzsébet, Keserű Dénesné, Karaszi Károlyné, dr.
Székelyné D. Nagy Eszter, Mohácsiné Orosz Ilona, Kerkápoly Zoltánné
Csaplár Mária, Szabó Erzsébet, Fodor Ilona, Horváth Pálné Denke Esz-
ter, Gyöngyösi Péterné Laczi Mária, Láng Sándorné Laczi Juliska,
Bajnócziné Orr Juliska, Kónya tanító úr lánya, Mancika, Szűcs Sándorné
Bana Erzsébet

3. sor: id. Láng Györgyné D. Nagy Zsuzsanna, Nagy Sándorné D.
Nagy Krisztina, Gyenesné Földvári Juliánna, Csonka Gáborné Sándor
Emília, ismeretlen, Bana Mária, dr. Babos Imréné Áts Júlia, Kenéz Pálné
Áts Ida, Katona Erzsébet, Szabó Ilus, Dani Juliska, Kemenesné Laczi Zsó-
fia, Bácsi Katalin, Nagy Bálintné Sáfrán Juliska, Bugyi Margit, Sitkei
Irén, Bábi Gyuláné Irénke, Gáll Ignácné Bugyi Zsófia, Sebestyén Lász-
lóné Gallai Margit...”

Így emlékeznek a faluban dr. Székely Zsigmondra az idősebbek:
Lovas hintóval, télen lovas szánnal ment ki a betegekhez. A kocsis Zsi-

ga bácsi öccse, Székely Lajos (Lajó bácsi) volt.
– Zsiga bácsi másik testvérét Székely Idának hívták. Őt Bíró Imre asz-

talos vette el. Az ő lakásuk és az asztalosműhely a Petőfi utcában, a régi
posta mellett állt. Kiss Miklós bácsiék vették meg később a házukat.

– Zsiga bácsi fiához, ifj. Székely Zsigmondhoz és D. Nagy Judithoz
Ráckevéről járt át egy karmester, aki hegedülni tanította a két gyereket.

Néhány fénykép, ami kapcsolódik valamilyen módon dr. Székely
Zsigmondhoz

Diákként Kolozsváron, Nagy Gábor házában (bal oldalon). 
Az asztal másik oldalán szintén egy dömsödi fiatal, D. Nagy Imre.

(D. Nagy Judit fényképeiből)

Nagy Gábor „munkahelye”, a 
szálló (D. Nagy Judit fényképeiből)

Ezt a szállót sokszor még ma is a
dömsödi születésű Nagy Gábor-
ról a Nagy Szállónak nevezik. 

(A FORTEPAN gyűjteményéből)

Dömsödön, egy baráti társaságban dr. Székely Zsigmond (az álló
sorban jobb oldalon) (D. Nagy Judit fényképeiből)

Dr. Székely Zsigmond esküvője (D. Nagy Judit fényképeiből)

(D. Nagy Judit fényképeiből)
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Sok szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót
itt a Dömsödi Hírnök oldalain! A címmel azonos
nevezetű Facebook csoport az interneten működik,
összegyűjtve minden dömsödi vagy Dömsöd iránt
érdeklődő hobbifotóst. Ez a rovat a csoporttagok
által készített képekről és a fényképezésről szól.
Mindenkit nagy szeretettel fogadunk és várunk az
interneten, aki bővebben meg szeretne velünk és ké-
peinkkel, tevékenységünkkel ismerkedni.

Az alábbi gondolatok során természetesen a fo-
tóról, a fotózásról fogok beszélni, de a figyelmes
olvasó rá fog jönni, hogy a leírtak az élet sok más
területére is igazak. Egyszerűen, mert így műkö-
dik – így működünk. Ebben az írásban próbálok
arról beszélni, hogy hogyan születnek a jó fotók,
és arról is, hogy azok hogyan nem születnek meg.
Sőt egy kicsit arról is, hogy miért nem születnek
meg. Előrebocsátanám azonban azt, hogy az
alább fejtegetett elgondolásokat kizárólag a saját
józan paraszti véleményem, tapasztalatom alapján
írtam le, szokásomhoz híven – szubjektíven.

Mint minden kreatív tevékenységhez, úgy a
fényképezéshez sem árt, ha van az illető fotósnak
egy nagy adag tehetsége. Enélkül talán nem is
megy igazán a dolog. Ehhez a tehetséghez aztán
sok tanulással, gyakorlással eltöltött időnek, sok el-
hibázott képnek, megélt kudarcoknak és sikerek-
nek is kell társulniuk. Ebből, ezekből tanulunk.
Amint már azt írtam, nemcsak a fotózással van ez
így, a zenére, a képzőművészetre, és még nagyon
sok alkotó jellegű elfoglaltságra is igaz.

Visszatérve a fotózáshoz, alapvetően szerin-
tem kétféle fotós létezik:

A PILLANATFOTÓS
Ő az, aki helyzetfelismerése és látása segít-

ségével a folyamatos történésekből a pillanat tört
része alatt észreveszi, majd pedig kiragadja, meg-
örökíti a témát. Szerintem ez a nehezebb út. Aki
ezt az utat választja, az igazán jó képek készítésé-
hez szakmai tudás és nagy rutin birtokában kell
lennie a tehetségen és a gyors reagáláson kívül!
Folyamatosan történnek a dolgok, zajlik az élet,
amelynek egy képre egy kis szeletét kell kiragad-
ni! Legyen történet is, hangulat is, és legyen jó a
megvalósítás. Nem egyszerű feladat! Mégis az
emberek nagy része ezzel próbálkozik először.
Gondoljunk csak bele, akár a családi fotózás,
vagy a kirándulás eseményeinek megörökítése,
vagy egy elkapott kép a gyerekünkről vagy az
unokákról. Mind-mind ebbe a kategóriába tarto-
zik! Ez olyan magától értetődő. Zajlik az ese-
mény, egyszer csak megnyomjuk a gombot, kira-
gadjuk a pillanatot, megpróbáljuk megörökíteni a
történetet, több-kevesebb sikerrel. Az emberek
többsége igazából be is éri ennyivel. Az esetek
nagy részében a jó képhez egy jó nagy adag
„mázlifaktor” is szükségeltetik, ez az a bizonyos
„jó helyen volt, jó időben” mondás. Csak meg
kell nyomni a gombot, a téma rátalál a fotósra.

A TUDATOS FOTÓS
Látszólag ez a keményebb dió, mégis nagyobb

eséllyel készülhet a végén jó felvétel. A tudatos
fotós ugyanis fordítva gondolkodik. Ő előbb a

történetet látja. Látja a képet – ha úgy tetszik –
előre. Aztán megpróbálja megcsinálni. Folyama-
tos munkával, kísérletezéssel, kitartással, tanulás-
sal, gyakorlással. A tudatos fotós tulajdonképpen
a jó időt és a jó helyet direkt módon alkalmazza.
Ha nincs meg, hát megkeresi. Eldönti a témát,
majd megkeresi hozzá a helyet, a látószöget, a be-
állításokat. Figyeli a fényeket, a szituációkat, és
előre tudja a történéseket. Ha kell, egy helyszínre
visszamegy többször, mászik, hasal, madárlest
épít, vagy éppen órákig ücsörög egy padon egy
utcarészlet előtt, és várja a megfelelő pillanatot!
Konkrétan tudja, hogy mit szeretne! Várja, hogy
a virágra rászálljon egy rovar, vagy tudja, hogy a
sarkon betoppanó rendőr az Intim Shop előtt fog
találkozni a másik irányból érkező szerzetessel
stb. Előre látja a történetet! Megítélésem szerint
ez a könnyebbik út a jó képekhez!

Próbálkozásaim folyamán egy sajátos és egye-
di gondolkodásmódot alakítottam ki a fentiekből
kifolyólag. A valóságra úgy tekintek, hogy folya-
matosan pörögnek a fotótémák, és én igyekszem
minél többet észrevenni! Ehhez pedig nem kell
fényképezőgép sem! Ahhoz, hogy a látásmódun-
kat fejlesszük, nincs szükségünk a gépre! Az
egyik kedvenc amatőr videofilmesem (Káldy
László) egyik kisfilmjében elmeséli, ahogy hosz-
szú téli estéken előveszi a fényképezőgépét és
megkomponálja a képet, majd megnyomja a
gombot – mindezt film nélkül. „A képet a fejem-
ben készítem el, és ha kell, előveszem.”

Valami hasonlóra gondolok én is. Észrevenni,
meglátni gép nélkül is lehet. A kép elsősorban nem
a filmen vagy a szenzoron, hanem a fotós fejében
dől el. Ha megláttad a témát, rögtön elkezdhetsz
gondolkodni, hogy hogyan, milyen látószögből,
milyen technikai beállításokkal tudnád érzékeltetni
azt a mondanivalót, amit közölni szeretnél. Persze,
ha nincs gép, nincs kép se… De ez így nem telje-
sen igaz… Az ilyen és ehhez hasonló szituációk
egy tanulási folyamat részei, és a legközelebbi ha-
sonló helyzetben talán már gép is lesz a kezedben!
Fontos, hogy ne sajnáld ezeket az el nem készült
képeket, mindennek megvan a maga ideje, szere-
pe. Van amiből tanulni lehet, és van amit meg lehet
lőni. Még egy fontos dolog: az a kép, ami nem ké-
szült el, és az a kép, ami elkészült de nem sikerült –
mindkettő ugyanannyit ér: kuka!

Az írás elején ígértem, hogy elmondom, hogy
szerintem hogyan nem születnek meg a jó fotók. A
megfejtés következik a fentiekből. Ha a nehezebb
úton indulsz (pillanatfotós), rengeteg téma el fog
menni melletted anélkül, hogy meglátnád… Vagy
nem lesz nálad gép vagy telefon. Aggodalomra
azonban semmi ok! Hidd el, hogy naponta ezrével
pörögnek a képek! Először tanuld meg észrevenni,
és így könnyebb lesz rögzíteni is! A mai élet ritmu-
sa mellett ez egy kicsit olyan, mint egy Zen kertben
meditálni. Le kell lassítsuk a tempót, rá kell hango-
lódni az emberekre, növényekre, fényekre, árnyé-
kokra. Ne a témát keresd görcsösen! Figyeld a fé-
nyeket, árnyékokat, mozgásokat, az emberi gesz-
tusokat. A téma egy idő múlva jönni fog.

Valamiről nem beszéltem még. A megfelelő
helyet viszonylag könnyebben sikerül kiválaszta-
ni, a megfelelő időpontra meg valahogy nem fi-
gyelünk oda! Pedig az egyik kulcsfogalom a jó
képhez a megfelelő időpont! Jó példa erre az a tör-
ténet, ami március 15-én esett meg velem. Regge-
li bevásárlásból hazafelé tartva jött szembe egy
kép: gólya tárt szárnyakkal az oszlop tetején, alat-
ta pedig a nemzeti színű lobogó. Kis ellenfény,
szárnyak szélein gyönyörűen becsillan. Nem volt
nálam gép, kb. öt percbe tellett volna visszamenni,
de hát ugye a kocsiban a reggeli, még át kell öltöz-
ni stb., majd kijövök holnap, ott lesz az a gólya!
Hát nem volt ott! Sem másnap, sem harmadnap!
Az a fotó elúszott! Szóval: létezik a megfelelő idő-
pont! Ha ott vagy, akkor meglövöd, ha nem, akkor
az a kép elment! Nagy előnyben vagy, ha tudod
előre a megfelelő időpontot! Sok kép érdekében
kell értékes időt „beáldozni”, többször kimenni a
terepre, szóval az egyik legfontosabb dolog az idő.

Végül a bevezetőben említett miértre is szeret-
nék lehetséges konkrét válaszokat adni. Arra,
hogy miért nem készül el a jó kép. Egészen egy-
szerűen, nem veszed észre. Vagy azt hiszed, hogy
arról a tájról, épületről, városrészletről ott, abban
a pillanatban lehet a legjobb képet készíteni. Ez
csak nagyon szerencsés esetben történik így. Ha
van lehetőséged, találd ki, mit szeretnél látni, és
menj ki olyan időpontban, amikor a legtöbb kö-
rülmény kedvező a számodra. Várd ki a megfele-
lő szituációt vagy időpontot (lehet, hogy órákat
fogsz ücsörögni, guggolni, hasalni, hajolni)! Ez
pont egy ilyen játék! Ez a szépsége! Szerintem.

Az általam írt cikkekkel kapcsolatosan termé-
szetesen várom a kritikákat vagy hozzászóláso-
kat, ötleteket mindkét rovattal kapcsolatosan.
Bárki elérhet az ispanimre@gmail.com e-mail cí-
men! A levél tárgyába kérem beírni, hogy:

„DÖMSÖD MÁS KÉP(P) ROVAT”, vagy
„GONDOLATÉBRESZTŐ”

Köszönöm a figyelmet, és kellemes fotózást
kívánok!                                                      Ispán Imre

DÖMSÖD MÁS KÉP(P)

Fotó: Ispán Imre
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Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 

Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
(Előjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-
11.30 óráig, csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelők-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfő: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
időpontkérés szükséges.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig: 
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig, 

hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A Magyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30 
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Tisztelt Lakosaink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a rendőrség segélyhívó száma 

a 112-es központi szám.

HAHA BAJ VAN:BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége 
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Dömsödi Tűzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.

Augusztus hónaptól az egyesület regiszt-
rációs pontjain:
DÖMSÖD: Célpont(y) Horgász Szaküz-
let (Átrum Üzletház)
DUNAHARASZTI: Vízipók Horgász Szak-
üzlet (Fő út 33.)

TÁJÉKOZTATÁS: 
06-30-260-0957; 06-30-350-8820

Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva tartása

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Születtek:
Balázs László – Dr. Bán Orsolya

ADRIENN
Kovács Attila – Németh Ivett

ATTILA
Csikós Roland – Zsákai Ibolya

ROLAND
Kiss Kálmán – Sörös Elvíra

LILIEN

Házasságot kötöttek:
Varsányi Annamária – Csiszer István
Patonai Krisztina Anna – Szele István

Elhunytak:
Felföldi Ferencné Urbán Hajnalka 45 éves
Varga Károly 67 éves
Hartai Gábor Zsigmond 66 éves
Csatári János 65 éves
Jaksa Imréné Sipos Ilona 84 éves
Kátai Ottóné Gajár Klára 75 éves

Anyakönyvi hírek

Tisztelt állattartók!

A Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti
rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a
Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018.
01. 01-től az alábbiak szerint módosul: 
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00, kedd,
csütörtök: 8.00–9.00, szombat: 8.00–10.00.

– Betegellátás, – Védőoltások beadása, –
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása, –
Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daga-
nat-eltávolítás, baleseti sebek stb.), – Ultra-
hangos fogkőeltávolítás, – Állatgyógysze-
rek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter
tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési időn kívüli betegellátás a fenti szá-
mon történő egyeztetéssel!)



Dömsödön szinte minden olyan alkalommal
találkozhatunk Manyika néni horgolt csipke cso-
dáival és Gyöngyi gyöngyfűzéseivel, ahol lehe-
tőség van kézműves termékek bemutatására.
Dabi Napok, művelődési ház rendezvényei, is-
kola által szervezett alkalmak, Kerítéstárlat,
Ízek-Mesterségek Udvara, Kézművesek a Mo-
gyorósban, Nyitott porta, hogy csak néhányat
említsek közülük. Legutóbb a Dezső Lajos Mű-
vészeti Iskola által megrendezett „Dömsödi Mű-
vészeti Napok” díszvendégeiként láthattuk gaz-
dag fantáziával megkomponált kézimunkáikat. 

Alma és fája – anya és leánya. A mondás és a
párosítás jól alliterál, mindezen túl tartalmi vo-
natkozásában is megállja a helyét. Manyika né-
ni horgolt csipkéi, apró, áttetsző, habkönnyű fi-
gurái és leánya, Gyöngyi csillogó gyöngyös ék-
szerei, különféle formájú csillagocskái mind a
kiállító pultokon, mind pedig a kézműves stan-
dokon kiválóan egészítik ki egymást! Honnan
ez az indíttatás, az újra és újra megújulás képes-
sége, a türelem? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek gomolyognak a fejemben. Hogy választ
kapjak, otthonukban kerestem fel Őket.

– Manyika néni! Honnan jön a kézimun-
kázás, a horgolás szeretete, az a türelem és
készség, amellyel készülnek ezek a csipke
csodák?

– Honnan is ered mindez? A nagyanyám és a
nagypapám is kézműveskedett, az édesapám
pedig zsinór írással verseket írt a tojásokra.
(„Nem az a gazdag, ki rak nagy kazlat. De az a

gazdag, ki másnak is adhat. Nem az a boldog, ki
mindig nevet, hanem az a boldog, ki sírva is sze-
ret.”) Az édesanyám horgolt. Emlékszem, ket-
tes ágyra készített ágyterítőt, és már nem fért az
ölébe, körülötte a földön terült el ami már ké-
szen volt, és úgy horgolt tovább. A szobába
ugyanolyan függönyt, éjjeliszekrényre terítőt,
asztalterítőt készített. Tehát mondhatom, bele-
nőttem, kislánykorom óta tudok horgolni.

– Folyamatosan tetszett kézimunkázni?
– Akkor hagytam abba, mikor férjhez men-

tem és jöttek a gyerekek. Munkahely, család
mellett kissé háttérbe szorult ez a tevékenység.

– Most mégis igen gazdag minta- és forma-
világot tetszik felsorakoztatni mindannyiunk
csodálatára!

– Igen, úgy 10-12 éve kezdődött újra. Lányo-
mékkal együtt laktunk, és ő az asztal egyik vé-
gében fűzögette a gyöngyöket, én meg szemben
vele horgolgattam. Sokat beszélgettünk, egyre
többet kézimunkáztunk, és így jött az ötlet,
hogy eladásra is készíthetünk néhány darabot.

– Van kereslet?
– Igen. Nemcsak itthon találnak meg bennün-

ket, hanem sokat járunk a környező falvak ren-
dezvényeire is. Az érdeklődők zöme szezonális
formákat keres, ami a karácsonyhoz vagy a hús-
véthoz köthető. Azonban mindig felmerül más-
fajta igény is. Most például kalapot rendeltek tő-
lem, de horgoltam már napernyőt is. 

– Honnan ez a sok különféle minta, ötlet?
– Mint említettem, sokfelé járunk, és szíve-

sen nézegetem mások munkáit, ahonnan ötletet
meríthetek. Horgolós folyóirataim is vannak, il-
letve a legrégebbi egy 1957-es Fürge ujjak hor-
golásos könyv. Gyakran van olyan, hogy ha lá-
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Az „egyházi adóról”
Hivatalosan egyházfenntartói járulék. Az

egyházak működtetéséhez pénzre van szük-
ség. Fizetni kell a közüzemi számlákat, bizo-
nyos javításokat el kell végeztetni az épülete-
ken, a lelkészeknek, kántoroknak illetményt
kell fizetni. A templomot, temetőt fenn kell
tartani. Ehhez szükséges az egyházfenntartói
járulék is. Az egyház szolgáltatásait nem
csak a vallásukat rendszeresen gyakorló hí-
vek veszik igénybe. Az egyháztagok létszá-
ma mindig több, mint a rendszeresen temp-
lomba járók száma. Arra szeretném felhívni
a figyelmet, az év elején időben befizetett
(szerény) járulék nagyon fontos minden egy-
ház életében. Kérem legyünk figyelemmel,
és az év elején időben juttassuk el a járulékot
a megfelelő egyházi irodába, hogy biztosí-
tani tudják a felekezetek működését. Mert
aki gyorsan ad, az kétszer ad! – tartja a
közmondás.

Egyébként a jókedvű adakozót szereti az
Isten!                                                        Varsányi

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség

2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő: 
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség

2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő: 
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra

Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia

2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 órakor
Plébános: Nemeskürti Ferenc
Változásokkal kapcsolatosan a plébánián ér-
deklődjenek.

Baptista Gyülekezet

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk eelléérrhheettõõssééggeeii

Alma és fája
Beszélgetés Mészáros Miklósné Manyika nénivel 

és lányával, Babityné Mészáros Gyöngyivel

Mészáros Miklósné Manyika néni saját hor-
golású kardigánban, kalappal és napernyővel



tok valahol egy csipkét és megtetszik, elkérem
és lemintázom. Mindemellett sok formát és
mintát magam találok ki.

– Vannak-e tanítványok?
– Igen, most is van aki próbálkozik. Volt mi-

kor a ráckevei könyvtárban tartottak nyugdíja-
sok kézimunka kört, és ott egymást is tanítgat-
tuk. Néhány éve pedig a Gacsné Gábor Mariann
igazgatónő kért meg bennünket, hogy tartsunk
kézimunka szakkört. Nagy öröm számomra,
hogy mindkét lányom nagyon ügyes. Manyika
horgol, köt és varr. Kisebbik lányommal, Gyön-
gyivel, aki gyöngyfűzésben jeleskedik, közösen
állítjuk ki munkáinkat.

– Az „alma”, mely nem gurult messze a
fájától: Babityné Mészáros Gyöngyi. Látva
az édesanya és a nagyszülők, dédszülők pél-
dáját szinte egyértelmű, hogy honnan örö-
költe a kézimunkázáshoz oly elengedhetet-
len türelmet, no meg fantáziát! Milyen em-
lékképet idéznél fel legszívesebben, amely
megfogott Téged és úgy érezted, hogy ki kel-
lene próbálnod?

– Kislánykoromban sokat néztem a nagy-
anyámat, ahogy ruhaanyagokból állatfigurákat
és sok mást készített. Azokat próbálgattam én
is. A gyöngyfűzés úgy kb. 10 éve kezdődött.
Kaptam egy gyöngyfűzős kis füzetet, és az ab-
ban található egyszerűbb nyakláncokat, állato-
kat, karkötőket, virágokat próbáltam elkészíte-
ni. Mindezt saját kedvtelésemre.

– Hogyan bővült az elkészített figurák sora?
– Ajándékoztak nekem egy gyűrűt, ami na-

gyon szép és kedves volt számomra. Lemintáz-
tam, és azt kezdtem sorozatban gyártani min-
denféle színösszeállításban. Ezt követően már
jöttek a karkötők, fülbevalók, lábdíszek.

– Vannak-e kedvenc darabok?
– Igen, szinte mindegyik! Szeretek angyalká-

kat fűzni meg csillagokat, és van néhány ked-
venc nyaklánc forma is.

– 2016-ban elnyerted a Szabad Földben
meghirdetett  Velünk élő hagyomány: Díjaz-
zuk a gyöngysorait című pályázat I. díját.
Mesélj erről kérlek!

– Egy kedves ismerősöm hívta fel erre a kiírás-
ra a figyelmem. Beküldtem az egyik gyöngyso-
romat és első díjat kaptam. Nagyon örültem, szép
elismerés. Azóta is többen biztatnak, hogy érde-
mes lenne pályázgatnom, amivel egyetértek. Jó
lenne még több gyöngysort megfűzni és lemin-
tázni, hogy legyen elég anyagom, de pillanatnyi-
lag ezt nem tudom megvalósítani. Munka és csa-
lád mellett a kisebb darabokra marad idő.

– Tanítod is a gyöngyfűzést?
– Mint ahogy már édesanyám említette, Gacs-

né Gábor Mariann kért fel, hogy lenne-e kedvem

gyöngyfűző szakkört tartani az iskolában?
Örömmel vállaltam. Egyszerre jött 10-15 gye-
rek. Hívtam anyukámat is segíteni, így ő a hor-
golást is meg a fűzést is meg tudta mutatni a gye-
rekeknek. Többnyire 3-4. osztályos gyerekek
jöttek, és elvétve akadt köztük elsős is. Sokszor a
szülők is bekapcsolódtak a foglalkozásba.

Később a kajak népszerűbbnek bizonyult…
Mostanában azonban ismét felmerült egy
gyöngyfűző szakkör elindításának lehetősége.
Majd meglátjuk.

– Milyen elképzeléseid, terveid vannak a
jövőre nézve?

– Nagyon szeretném, ha csak a gyöngyfűzés-
ből tudnék megélni. Ehhez azonban még hosszú
az út, de már elindultam rajta. Vállalkozom, te-
hát hivatalos a tevékenységem. A faluban van
egy alakulóban lévő egyesület, melynek tagja
vagyok, és remélem, hogy a munkáimat, mun-
káinkat ezáltal sokkal szélesebb körben tudjuk
majd bemutatni a nagyközönségnek.

Gyöngyi mindezeket csillogó szemekkel, bi-
zakodva mesélte nekem. Bízom abban, hogy
hosszú távon megvalósítja terveit!

Mindkettejüknek jó egészséget, sok jó ötletet
kívánok további munkálkodásukhoz!

Vass Ilona
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Babityné Mészáros Gyöngyi, nyakában a
díjnyertes gyöngysorral
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Dömsödi Mûvészeti Napok

Október 23.

Rajz: Varga Petra
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