
Hatvan évvel ezelõtt nyolcéves gyerek vol-
tam.Nagyon pontosan emlékszema forradalom
kirobbanására, akkor Dunaföldváron éltem a
szüleimmel, és ott éltem meg az eseményeket.
Anyámék napokig nem engedtek ki nõvérem-
mel az utcára, iskolába sem kellett mennünk.
Csak néhány napmúlva tudtukmeg, hogymiért
is nem. Gyerekként is rögtön megértettük a
helyzetet, amikor a város központjában meglát-
tuk a mozin és az akkori tanácsházán tátongó,
páncélos ütötte lyukakat. Hogy miért is mon-
dom el ezeket a személyes �élményeket�? Nos,
azért, mert az október 23-i, forradalmi megem-
lékezés ünnepi szónokaMarjayGyula, a VOSZ
Budapesti és Pest megyei Regionális Szerveze-
te Elnöke ünnepimegemlékezésében � túl azon,
hogy a jelenlévõknek szinte egy történelemóra
keretében ismertette az akkori eseményeket �
Édesapjától származó személyes élményekkel
színesítette beszédét. Tényleg élvezet volt hall-
gatni! Köszönöm, hogy elfogadta a felkérése-
met! Az ünnepi mûsort idén is a Ju és Zsu Tár-
sulat fiataljai adták � Nagy Seby rendezésében.
Az elõadást követõ vastaps befejezése után el-

mondtam, hogy úgy gondoltam, hogy amai fia-
talok már nem igazán érezhetik át a forradalom
hangulatát, az akkori idõszak kínjait. Tévedtem!
Maga a produkció cáfolta az elõzõ teóriámat!
Gratulálok valamennyi fellépõnek!
Befejezõdött az Ady Endre utca felújítása.

Kisebb hibáktól eltekintve (árok kialakítása
szükséges) egy nagyszerû úttest fogadja az arra
közlekedõket! Elkészült a Dózsa György út ele-
jén kialakított parkoló is. Amikor e sorokat
írom, akkor talánmár rögzítve lett a parkoló ele-
jére a tíz kerékpárt befogadó tároló is. Ameny-
nyiben az idõjárás engedi, akkor elkezdjük a
gyógyszertár elõtt kialakított parkoló burkolását
is. Most csak az egyik oldalt fejezzük be, ta-
vasszal a szemközti oldal is a parkolni vágyók
rendelkezésére fog állni.
Szülõk összefogásávalmegszépült az 5. isko-

la udvar felõli látképe. Az adományként kapott
festéket felhasználva újjávarázsolták a falfelüle-
tet. A további javításokat már a mi embereink
végzik, közmunkások közremûködésével.
A Petõfi utcától az átvágásig kitisztítottuk a

Holt-Duna partját. Az átláthatóság, a tisztaság

további gondolatokat inspirál az emberekben az
esetleges hasznosítással kapcsolatban. Jelenleg
a Duna-part tisztítása folyik a Petõfi-fától a
�Kék hídig�.
Talán sokan észrevették, hogy a Kossuth La-

jos utcában � a megbízott kertész vezetésével �
felújítási munkálatokat végeztünk. A beteg, el-
halt fák pótlásáramegtettük az intézkedéseket.
Pest megye polgármestereinek a Megyei

Kormányhivatal szervezett katasztrófavédelmi
konferenciát a Városházán. Csak remélni tu-
dom, hogy az ott elsajátítottakra, elhangzottakra
soha nem lesz szükség!
�Tükör által homályosan� címmel jelent meg

� Hubert Ildikó tollából � Bazsonyi Arany életét
és munkásságát feldolgozó mû. A könyv bemu-
tatója szokatlanul nagy érdeklõdésmellett, szinte
telt ház elõtt zajlott. Talán Vass Ilona fogalmazta
meg, hogy jó lenne, ha Dömsöd a mûvészházas-
pár emléke ápolásának központjává válna.
ADömsödiMûvészeti Napok rendezvényso-

rozaton olyan elõadást, mûsorszámokat láthat-
tunk, amelyek nagyon sok színpadon megállták
volna a helyüket. Legnagyobb szomorúságom-
ra � a fellépõkön kívül � csak mintegy kéttucat
érdeklõdõt vonzott a nagyszerû program! Ettõl
függetlenül gratulálokminden fellépõnek!

Bencze István

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu

2016. november Ára: 250.- Ft

úÁllásajánlat 3. o.

úMarjay Gyula beszéde
október 23-án 4. o.

ú Foszlányok �56-ból 6. o.

ú 60 éves osztálytalálkozó 7. o.

úDLAMI hírei 10. o.

ú Iskolai hírek 12. o.-tól

úÚjraalakulóDömsödi Értéktár 19. o.

ú Író-olvasó találkozó Kopor
Tihamérral 19. o.

úMég 1000 év Egyesület hírei 23. o.
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Cikk a 27. oldalon

Fotó: VFotó: Vassass
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ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020116. OK6. OKTÓBERTÓBER

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. november 30. szerdán

14-15 óráig

SZÛCS JULIANNASZÛCS JULIANNA

képviselõ asszony tart
fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Kisebbségiképviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig

tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2016. október 26-án tartotta ren-
des ülését, ahol a következõ döntések születtek.
Az elmúlt idõszakról szóló polgármesteri

tájékoztató meghallgatását követõen az Óvo-
da beszámolója következett, amit a testület
elfogadott.
A dömsödi XXXIII. számú külterületi bel-

vízelvezetõ csatorna kérdését a képviselõ-testü-
let következõ ülésére napolta.
A belterületi fás szárú növények védelmérõl

szóló rendelettervezet is elfogadásra került. Az
új szabályozás szerint belterületen a magántu-
lajdonú ingatlanokon belül álló fák kivágása is
engedélykötelessé válik. A fák kivágására szol-
gáló engedélyt a polgármester jogosult kiadni,
azonban pótlási, vagy amennyiben az nem le-
hetséges, megváltási kötelezettséggel. Ezenkí-
vül a rendelet tartalmazza a fák ültetése során a
jövõben figyelembe veendõ ültetési távolságo-
kat is. A rendelet szabályairól a következõ lap-
számban részletes cikket jelentetünkmeg.
Ezt követõen a képviselõ-testület döntött ar-

ról, hogy a Dömsöd, Védgátsor 20/a szám alatti
ingatlant megvásárolja 3.000.000 Ft-os vétel-
áron. Az ingatlan az Önkormányzat udvarához
kerül csatolásra, és a településgazdálkodási cso-
port mûhelyei kerülnek így bõvítésre.
Ezt követõen Korona Sándor két képviselõi

indítványát vitatták meg a képviselõk. Az elsõ
szerint a szennyvízcsatornába történõ illegális
csapadékvíz-rákötésekkel kapcsolatban a pol-
gármester tájékoztatta a képviselõket, hogy en-
nek ellenõrzésére a szolgáltatónak van jogköre,
és amennyiben ilyet talál, úgy emelt díjjal szám-
lát bocsát ki a bebocsátott vízmennyiség után.
A másik indítvány szerint a Duna-parti terü-

letek gondozása céljából a területet körzetekre
kellene osztani, és így elvégezni azt. A polgár-
mester úr tájékoztatta a képviselõket, hogy
évekkel ezelõtt már létrehozták ennek az egész
falura szóló tervét, de a jelenlegi állománnyal ez
szinte kivitelezhetetlennek tûnik.
Ezután a testület jelenlévõ tagjai egyhangú-

lag felhatalmazták a polgármester urat arra,
hogy a szennyvízcsatorna hónapok óta húzódó
súlyos hibái miatt kezdjen tárgyalásokat más
szolgáltatókkal, és amennyiben 2017 áprilisáig
(ameddig a jogszabályok szerint az üzemelteté-
si szerzõdés következõ év végére felmondható)
a gondok nem nyernek orvoslást, úgy készítse
elõ aDAKÖVKft.-vel kötött üzemeltetési szer-
zõdés felmondását. A felhatalmazás kiterjed ar-
ra, hogy egyrészrõl errõl a DAKÖV Kft.-t tájé-
koztassa, valamint a szolgáltató tulajdonosi
közgyûlésén ezt képviselje.
A képviselõ-testület következõ munkaterv

szerinti ülésének idõpontja 2016. november
30. 15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-

lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
awww.domsod.hu önkormányzati honlapon ol-
vashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagy-
községi Könyvtárban ingyenes internetes hoz-
záférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján és az önkormányzati honlapon tesszük köz-
zé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Megkezdõdött a fûtési szezon, és ezzel egy idõ-
ben sajnálatos módon megjelentek a kéménytü-
zes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a
tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezé-
sek miatt. A gyakran tragikus kimenetelû esemé-
nyek többsége kellõ odafigyeléssel és felkészülés-
sel megelõzhetõ lenne. A szén-monoxid-mérge-
zés legtöbbször a tüzelõ-, fûtõ- és egyéb berende-
zések (páraelszívó, kandalló) helytelen használa-
tára, a karbantartás és ellenõrzés hiányára vagy a
helyiségek nem megfelelõ szellõztetésére vezet-
hetõ vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van a
kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen
észlelhetõ színtelen és szagtalan szén-monoxid
ugyanis jellemzõen a tüzelõberendezésen vagy a
nem megfelelõen mûködõ kéménybõl áramlik
vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgezõ gáz
a lakótérbe nem kellõen tömített kályhából, kan-

dallóból, füstcsõbõl, kazánból, vagy az elszennye-
zõdött fürdõszobai �átfolyós� vízmelegítõbõl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûsza-

ki állapotú tüzelõ, fûtõ berendezést használjunk,
ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A
kéményállapotát elõírt idõszakonként �gázüzemû
berendezéseseténkétévente, szilárdésolajtüzelésû
berendezés esetén évente � ellenõriztessük. A gáz-
készüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente
vizsgáltassuk felül.Hasznos lehet a szén-monoxid-
érzékelõ készülék használata, egy megfelelõ esz-
közéletetmenthet.Ezekazonbannemhelyettesítik
a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Az égéstermék-elvezetõkkel, kéményekkel,

azok idõszakos ellenõrzésével kapcsolatos
kérdésekkel a kéményseprõket a 1818-as kor-
mányzati ügyfélvonali telefonszámon, a 9.1.
melléken érhetik el.

Tanácsoskikérniszakembervéleményétszag-és
páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légát-
eresztõ-képességû nyílászárók beépítése esetén.
Lehetõség szerint használjunk a lakószobában lég-
bevezetõt, a vizes helyiségekben (WC, fürdõszoba,
konyha) légelvezetõt, így biztosítható garantáltan a
megfelelõmennyiségûésminõségû levegõ.
A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal

felszerelt ingatlanbanakéményekellenõrzésemel-
lett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is
(vízkõlerakódás, biztonsági szelep mûködõképes-
sége, csapok, szelepekállapota, vegyes tüzelés ese-
tén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelõanyag tárolására is, biztosítsuk
amegfelelõ távolságot a tüzelõ, fûtõ berendezés és
az éghetõ anyag között. A kazán közelében felhal-
mozott éghetõ anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavé-
delem mûveletirányítási központját a 105-ös
vagy a 112-es segélyhívó számon!

A fûtési szezonnal kapcsolatos feladatok
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Az 1956-os történelmi eseményekre, forra-
dalomra emlékeztünk október 23-án. A 60. év-
forduló jegyében országos szinten folyamato-
san idézik fel az akkori eseményeket. Kiállítá-
sokat, elõadássorozatokat szerveznek, kiadvá-
nyokat bocsátanak ki, emlékmûveket, emlék-
táblákat állítanak. Az emléknap azonban a for-
radalom napja, október 23., mely az idei
esztendõben vasárnapra esett.
Dömsödön a vasárnapi istentiszteleten Szabó

Péter református lelkipásztorprédikációjábanem-
lékezett az eseményekre, az áldozatokra. Szemé-
lyes tapasztalata alapjánmesélt arról, hogymég a
�80-as évek közepén sem lehetett nyíltan, még

plakát formájában sem emlékezni, mert az akkori
politikai hatalomezt keményenmegbüntette.
A hivatalos községi ünnepség 11 órakor kez-

dõdött amûvelõdési központban.Az intézmény-
be belépve rendkívül érdekes kiállítás fogadta a
vendégeket: korabeli ruhák, jelképek, használati
eszközök, melyek mellett végighaladva mintha
valóságos idõutazásra indult volna a szemlélõ.A
mûvelõdési ház munkatársai, Nagy Seby és
Jancsó Attila munkálkodtak a kiállítás megvaló-
sításán. Az ünnepi mûsor rendezése szintén
Nagy Seby munkáját dicséri. Gyakran mondo-
gatom, hogy mennyire nehéz új elemeket csem-
pészni egy-egy megemlékezõ mûsorba. Öröm-

mel tölt el, hogy aki a rendezés felelõsségét fel-
vállalja, az valahogy mindig rácáfol az én meg-
állapításomra. Így volt ez most is, az �56-os for-
radalom 60. évfordulóján. Gratulálok a rendezõ-
nek, a szereplõknek és a közremûködõknek!
A megemlékezés színvonalát emelte Marjay

Gyulának, a VOSZ elnökének beszéde. Döm-
söd szülötteként olyan emlékeket osztott meg
velünk, melyek által sokkal inkább közel érez-
tükmagunkhoz �56 üzenetét.
Végül a mûvelõdési ház elõtt a megemléke-

zés koszorúit helyezték el az intézmények, civil
szervezetek képviselõi.
Marjay Gyula ünnepi beszédét a következõ

oldalakon olvashatják.
Szöveg és fotók: Vass Ilona

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Cégünk � aDAKÖVDabas és Környéke Vízügyi Kft. � Pest megyében
víziközmû-szolgáltatást végzõ, 100%-ban önkormányzati tulajdonú,
dabasi székhelyû gazdasági társaság

Ráckevei Üzemigazgatóságára
ÜZEMFÕMÉRNÖKÖT,

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATVEZETÕT,
SZENNYVÍZÁGAZAT-VEZETÕT

keres, azonnali belépéssel.

Fõ feladatai: a Ráckevei Üzemigazgatóság víziközmû-szolgáltatási tevé-
kenységének mûszaki irányítása, a két víziközmû-szolgáltatási ágazat
tevékenységénekirányítása,üzemeltetési,hibaelhárítási, fenntartási,valamint
azalaptevékenységhezkapcsolódómásodlagos tevékenységekellátása.

Elvárások:
�minimum lehetõség szerint szakirányú (vízellátási, csatornázási)
fõiskolai végzettség

� felhasználó szintû számítógépes ismeretek
� önálló és felelõsségteljes munkavégzés és gondolkodás
� víziközmû-szolgáltatási érdeklõdési kör
� folyamatos (azaz 24 órás) üzem irányítási munkáinak vállalása
� termelésirányítási gyakorlat
� vezetõi adottságok
� B kategóriás jogosítvány
� kötõdés a Csepel-szigeti térséghez

Szükséges tapasztalat:minimum 2 év szakmai gyakorlat

Szükséges nyelvtudás: amunkakör nem igényel nyelvtudást

A munkavégzés helye: elsõsorban Ráckeve, illetve a Ráckevei Üzem-
igazgatóság, valamint a DAKÖVKft. mindenkori üzemeltetési területe

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

Elõnyt jelent: � ráckevei, illetve Csepel-szigeti lakóhely
� víziközmû-szolgáltató cégnél szerzett szakmai tapasztalat
� magasabb iskolai végzettség
� több diploma

Amit kínálunk:
� biztos jövedelem (képesítéstõl, szakmai tapasztalattól, elkötelezettség-
tõl függõen)

� készenléti szolgálat díjazása (max. 168 óra/hó)
� cafetéria juttatás
� rugalmasmunkaidõ-keret
� saját gépkocsi használat térítése
� munkába járás költségtérítése
�mobiltelefon (térítés ellenében 20%-osmagánhasználati lehetõséggel)
� laptop
� stabil hátterû, önkormányzati tulajdonú, végleges MEKH víziközmû-
szolgáltatói mûködési engedéllyel rendelkezõmunkáltató

Amunkakörrel kapcsolatos kérdésfeltevés lehetõsége:
Jasper Lóránt ügyvezetõ � telefonos elérhetõsége: 06-70-315-1701

� e-mail címe: jsprlrnt@gmail.com

Jelentkezés:
� írásban (postai úton vagy e-mailben)
� szakmai önéletrajzzal
� képesítések fénymásolatával
� elõzõmunkahelyekmegjelölésével (az ott töltött idõvel)
� bérigénymegjelölésével
� a belépés idõpontjával
� a betölteni kívánt munkakörmegjelölésével

Jelentkezési határidõ: 2016. november 20. vasárnap
A jelentkezéseket
� postai úton: DAKÖVKft. 2370Dabas, Széchenyi u. 3.
� e-mailban: titkarsag@dakov.hu vagy jsprlrnt@gmail.com címre kell
eljuttatni.

Ünnepi megemlékezés október 23-án
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Tisztelt Polgármester úr! Igen tisztelt Ün-
neplõk!
60 évvel ezelõttMárai Sándor szavaival élve:

�Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta
elég volt!�
Október 23-a a Magyar Forradalom és Sza-

badságharc emlékünnepe.
De! Világtörténelmet is formált!
John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Álla-

mok korábbi elnöke mondta, illetve méltatta a
forradalmat 1960-ban:
�1956. október 23-a örökre be van jegyez-

ve a szabad emberek, a szabad népek króni-
káiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja
volt!�
60 év. Hosszú idõ! Több mint két emberöl-

tõ. Az emlékek is már csak foszlányokban él-
nek azokban is, akik még szerencsére itt van-
nak közöttünk az �56-osok közül, illetve
azokban is, akik részesei voltak az esemé-
nyeknek akár Budapesten, akár Dömsödön,
vagy az ország más tájain.
Amikor az ember egy ünnepi beszédre ké-

szül, elgondolkodik, egy általános szólam le-
gyen, egy pátoszos frázisokban bõvelkedõ,
vagy egy emlékezõ, az eseményeket felidé-
zõ, elgondolkodtató.
Én ezen utóbbi mellett döntöttem, egyes

részeiben személyes ismereteimet is szeret-
ném megosztani Önökkel, de a tényekre és
egyes eseményekre is szeretnék emlékezni,
emlékeztetni.
Nincsenek közvetlen élményeim az 1956-

os Forradalomról és Szabadságharcról, mivel
még akkor nem éltem! De vannak még mel-
lettem olyanok, akik akkor éltek, ha azt az
életet normális életnek lehet nevezni, illetve
nyitott szemmel jártak és még az emlékeket
fel tudták idézni.
Hogyan is kezdõdött? Miért mondja Márai

Sándor versében, hogy �elég volt!�?
A II. világháború utáni kommunista terror,

a szovjet mintára mûködõ államgépezet
olyan helyzetet, környezetet teremtett az or-
szágban, hogy azt már nem lehetett elviselni.
Valaminek történni kellett.
A forradalom elõszelét lehetett érezni, de

az államhatalom és a szovjet irányítás is
érezte, hogy komoly gond van Magyarorszá-
gon. Leváltotta Rákosi Mátyást, helyére
Gerõ Ernõt ültette, de ez sem hozta meg a
várt eredményeket. Közben a magyarság
egyre elégedetlenebb lett akár a vidéket néz-
zük, akár a városi polgárokat, fiatalokat.
Szólásszabadság�.? Hol volt az? Nem

hazánkban, az biztos.
A rettegett ÁVH, az volt! A zsarnokság, az

önkény féktelen és feltétel nélküli kiszolgáló-
ja. És ennek a besúgórendszere, amely komo-
lyan mûködött. 40 ezer fõ szolgálta az ön-
kényt. Mindenkinek meg kellett gondolnia, ki-

vel, mirõl beszél, mert egy elejtett fél mondat,
és éjszaka megjelent a rettegett fekete autó.
Beszolgáltatás, padlássöprés, az volt! Bi-

zony itt Dömsödön is kisemmizték a parasz-
tokat, még esetenként vetni való gabona sem
maradt.
Demokrácia? Még nyomokban sem!
Kitelepítések? Az igen! Több tízezer em-

bernek kellett elhagyni otthonát, vették el ja-
vaikat.
Talán nem volt olyan magyar ember, aki-

nek személyesen ne okozott volna gyötrel-
met az elnyomó diktatórikus hatalom. Le-
gyen az dömsödi földmûves, pesti polgár
vagy gyári munkás.
Ezt nem tudta tovább viselni a nép. Meg

kellett, hogy hasadjon az égbolt.
Márai Sándor írta �Mennybõl az angyal�

címû versében:
�Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegnek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.�
1956. október 23-án délután 3 órakor még

a lengyelek melletti tüntetésre hívták az em-
bereket, az egyetemistákat. Õk akkor még
nem tudták, hogy történelmet írnak, csak azt
tudták, hogy lépni kell, mert ha nem teszik,
teljesen elveszhet Magyarország, az egész
magyarság.
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!
Az 1956-os forradalom nem egy fejezet a

történelemkönyvben, hanem történelmünk
azon eseménye, amikor szinte az egész or-
szág egy emberként lépett fel egy közös
ügyért, a sztálinista diktatúra elsöpréséért, a
szovjet megszálló csapatok kivonulásáért.
E két célban mindenki egyetértett. Véget

kell vetni a diktatúrának és a szovjet meg-
szállásnak. Ezért fogott fegyvert vagy har-
colt más módon a magyar nép, ezért lett
Nagy Imre miniszterelnök.
�Ruszkik haza� zengett a jelszó Budapes-

ten, de országszerte mindenhol. Úgy tûnt né-
hány napig, hogy ez még igaz is lehet. Kivo-
nultak Budapestrõl a szovjet csapatok, de ez
csak taktikai lépés volt. Õk stratégiát alkot-
tak, taktikáztak, terveztek, hogy fenntartsák
a diktatórikus államgépezetet. A magyar
népnek nem volt taktikája, stratégiája, csak
egy cél lebegett a szemük elõtt:
� Véget vetni annak, ami van! Bármi áron!
� Ez a szabadság népe! A magyar nép.
Együtt dobbant meg az ország szíve 60 év-

vel ezelõtt, mert az elkeseredett nép úgy gon-
dolta, most van itt az idõ, most lehet a szovjet
ágyúcsöveket visszafordítani, és lerázni a ha-
zug, elvetemült diktatúrát.
Október 23-a délutánján a tüntetésre

igyekvõ fiatalok azt sem gondolták, hogy es-
te már egy fegyveres forradalom részesei

lesznek, mert az államhatalom nem tûri az el-
lenállást és nem tárgyal, hanem lõ! A Petõfi-
szobornál, Bem térnél zajló tüntetések még
békésnek, de forradalminak mondhatók, a
Kossuth téri esti tüntetésnél érezhetõ volt a
feszültség. Nagy Imre sokszor emlegetett
megszólítása� �Elvtársak�! A válasz száz-
ezrek ajkáról: Nem vagyunk mi elvtársak!
Magyarok vagyunk!
A beszéd korántsem nyugtatta meg a téren

tüntetõ sok-sok embert, megszülettek az elsõ
lyukas zászlók, melyek azóta is a szabadság,
a bátorság jelképévé váltak. Ezután a tömeg
a Rádióhoz vonult a követeléseiket beolvas-
ni, de ott már fegyverek fogadták õket! Lõtt
az ÁVH! Folyt a vér a pesti utcán. Ez olaj
volt a tûzre! Egy forradalmi hangulatban iz-
zó tömeg nem hagyhatta megtorlás nélkül,
hogy válogatás nélkül közéjük lõnek. Meg-
kezdõdtek a fegyveres harcok!
De hogy? Október 24-tõl a szovjet páncélos

haderõt hívták segítségül az állampárt vezetõi.
Komoly meglepetés érte õket, mivel kemény
fegyveres ellenállásba ütköztek. Elõször még a
szovjet katonák sem tudták, hogy miért kell ne-
kik a forradalmárokra lõni, ezért több alkalom-
mal volt tapasztalható, hogy nem ellenségként
kezelték a forradalmárokat. Sajnos ez késõbb
már nem így volt! Véres ütközetek zajlottak a
fõváros számos részén! Ne feledjük a Corvin
közi harcosokat, fiatalokat, a Széna téri ellenál-
lókat, akik közül sok százan estek áldozatul.
Csak fõhajtással emlékezhetünk rájuk.
Fekete István író írta:
Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt

stratégia és taktika, itt csak halálba menõ tizen-
négy-húszéves gyerekek voltak, lányok is, akik
betelvén egy istentelenség szörnyû ürességével,

Marjay Gyula ünnepi beszéde október 23-án
Fotó: Vass
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a jelszavak csatornalevesével, a hazugság
emészthetetlen maszlagával, nekimentek felbo-
rítani a hegyet, megfordítani a történelmet, esz-
méletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.
És felborították a hegyet, és megfordították a
történelmet, és gyõztesen élvemaradtak.
Élve maradtak elsõsorban azok, akiknek a

testük meghalt, mert örökké élnek az örökkéva-
lóban és a nemzet szívében,�.
De dühvel is emlékezünk olyanokra, mint

Jamrich Mihály százados, aki a Kossuth téri
fegyvertelen tömegbe lövetett 25-én, ahol 280
ember maradt holtan. Vagy a mosonmagyaró-
vári sortüzet elrendelõDudás István parancsnok
rémtettére. Nem lehet, hogy ezeket a feledés ho-
málya elfedje.
Tisztelt Ünneplõk!
Néhány gondolat a szabadságharc krono-

lógiájából: A budapesti harcok folytatódtak
25-26-27-én. Édesapám akkor sorkatonaként
harckocsivezetõ volt. Néha halkan elmondta,
hogy a megkülönböztethetõség miatt a ma-
gyar harckocsizók felfestették a Kossuth cí-
mert a tankra, de sajnos az oroszok is ehhez a
cselhez folyamodtak, hogy ne lõjék ki õket a
magyar harckocsizók. �Volt olyan eset, hogy
az életünket annak köszönhettük, hogy elõbb
lõttünk.�
Október 28. a fordulat napja lett volna�

Nagy Imre bejelentette a tûzszünetet, ebbe a
szovjet tábornokok is beleegyeztek, de ez is tak-
tika volt! 31-én újabb szovjet csapatok özönlöt-
tek az országba, minden tiltakozásunk ellenére.
Október 28-ánXII. Pius Pápa imára szólította

fel a világegyetemet a szabadságukért harcoló
magyarokért. 31-én fogságából kiszabadították
Mindszenty bíborost, ennek hírére november 1-
jén ismét üzent a Pápa, idézem: �Lengyelország
és Magyarország népeire végre-valahára az
igazságosságra épülõ béke új hajnala látszik fel-
virradni�.
Sajnos csak többmint 30 év után lett igaza.
November 3-án Nagy Imre koalíciós kor-

mányt alakított, szakértõi megbeszélések kez-
dõdtek a szovjet csapatok kivonulásáról, de dél-
után már Tökölön nem tárgyaltak Maléter Pál
honvédelmi miniszterrel, hanem letartóztatták.
Megpecsételõdött a szabadságharc sorsa.
Édesapám ezzel kapcsolatos emléke volt,

hogy a harckocsi ezredüket a Gellérthegyen
gyülekeztették, este 8 óra körül megjelent
Maléter Pál, aki a harckocsizókkal kezet fogott
egyenként, és elmondta, hogy Tökölre megy
tárgyalni, és ha nem jön vissza, tudjuk, hogy mi
a teendõnk. Sajnos két óra múlva a szovjet csa-
patok körülvettek bennünket � mondta édes-
apám� ésmegadásra szólították fel az egységet.
Nyomatékul kilõttek egy harckocsit és az akku-
mulátoros kocsit. Kegyetlen volt. Hiába adtak
utána fegyvertelen szabad elvonulást, rettegés-
ben teltek a következõ napok, hetek, hónapok.
És jött november 4-e, amikor a szovjet csapa-

tok általános támadást indítottak Budapest és
más városok ellen. Ez volt a vég!Hiába várták a

nagyhatalmak segítségét, hiába figyelték a Sza-
bad Európa rádió sistergõ hangját, hogy jön a
segítség� Nem jött! Vérbe fojtották a szabad-
ság szellemét, és egyben hõseit is!
Tisztelt Ünneplõk!
Dömsöd akkor talán messzebb esett a fõvá-

rostól, mint most, persze nem kilométerekben
mérve. Nem volt olyan gyors az információ-
áramlás. Mindenki, már akinek volt, a rádiót
hallgatta, onnan szerzett hiteles, vagy hitelesnek
vélt információkat.
Igaz, hogy Pesten fegyveres harcok zajlottak,

de a 23.-a utáni bõ 10 nap fényt adott az embe-
reknek, reményt, hogy jöhet a változás. A har-
cok mellett � aki tehette � megpróbálta a nyu-
galmat fenntartani, elindulni egy új felé, amit
nem tudta senki, hogyan fogalmazzon meg.
Más legyen, jobb legyen, igazabb legyen! Ez
volt talán a legjellemzõbb Dömsödre is, a döm-
södiekre az akkori napokban. Joó Sándor emlé-
kezéseibõl tudhatjuk meg a lényeges történése-
ket. A tanácsi vezetõk már a forradalom napját
követõen eltûntek a községbõl, de a hivatal egy-
két odaadó tisztviselõ jóvoltábólmûködött. Volt
egy-két incidens, néhány ember kiszórta a ta-
nácsháza udvarára a kataszteri íveket, néhány
iratot, a beszolgáltatási íveket, leverték a vörös
csillagokat, de emberi életek nem voltak ve-
szélyben, legalábbis az emlékezõk szerint.
A fõvárosi események hatására itt is elkezdõ-

dött a Dömsödi Nemzeti Bizottság megalakulá-
sa. Spontán gyûlés szervezõdött október 24-én a
Hajós iskolában. voltak vagy 300-an, de a józan
gondolkodású iparos és tanár embereket tartot-
ták mérvadónak. Megválasztották többek kö-
zött Szõnyi Károly iskolaigazgató-helyettest,
Imre János lakatosmestert, Horváth Domonkos
gazdát, BaloghLászló tanárt, Bábi József tanárt,
Máté Gábor órást, Kiss István gazdát a bizott-
ságba. Elnöknek Joó Sándort választották. Ez a
bizottság tartotta fenn a rendet, a rendõrség
együttmûködött velük, és mûködött a hivatal is.
Jó példa a bizottság mértékletes mûködésére,
hogy az elsõ döntése az volt, hogy a villanyok
ne csak este 10-ig, hanem hajnalig égjenek az
utcán, megakadályozva ezzel a bûnelkövetése-
ket. Ha nem is voltak fegyveres harcok Döm-
södön, tudták, hogyan segíthetnek a forrada-
lomnak: Balogh László vezetésével több teher-
autónyi élelmiszert gyûjtöttek és szállítottak
Budapestre a forradalmároknak, a kórházaknak.
Lehet, hogy sokan nem gondolják, de ez is igazi
forradalmi tett volt.
November 4-én aNemzeti Bizottság automa-

tikusan feloszlott, Joó Sándor még az ügyeket
intézte a tanácsházán, november 15-ig, amikor
két szovjet tank jelent meg magyar tisztekkel
együtt, és vissza akarták helyezni a tanácsi ve-
zetõket. De õk nem voltak. Joó Sándort is ta-
nácselnöknek akarták, de nem vállalta. Nem is
lett egy tanácselnök, csak Brassó József elnök-
helyettes lett megbízva.
Tisztelt Ünneplõk, a fiatalokhoz is szólok!
Az októberi forradalom hõsei voltak azok

a hétköznapi emberek is, akik kimentek az
utcára és abban segítettek, amiben tudtak.
Volt aki élelmiszert szállított, mint ahogy
mondtam Dömsödrõl is, volt aki sebesültet
mentett, ápolt. Az akkori összefogás példa
értékû lehet mind a mai napig.
Ez az összefogás segített, és ha kell, akkor se-

gíthet ma is amagyarokon. Csak rajtunkmúlik.
Hogy is volt? Ismételjük meg!
�Egy nép kiáltott. Aztán csend lett!� írta a

költõ,Márai Sándor.
250mártír a hóhérok kezén,
2500 halott a harcokban,
25000 fogoly a börtönökben,
250000 hazátlan, aki elment, elmenekült!
A forradalom leverését követõen tilos volt

október 23-ára emlékezni, sõtmegemlíteni is. A
hivatalos kommunista álláspont szerint �ellen-
forradalom� zajlott, melyet �reakciós� és �köz-
törvényes elemek� szerveztek.
Ami generációnk sem az iskolában tanulhat-

ta meg az 1956-os forradalom valódi történetét.
Nekünk is mit mondtak, tanítottak? Ellenforra-
dalom!
Mindenki, aki jó érzésû magyar volt, tudta és

meggyõzõdéssel hitte, hogy ez nem az volt. Ez
forradalom volt a javából és szabadságharc!
Csak nem mondhattuk. Pszt, pszt, errõl nem

szabad beszélni, mert baj lesz. Mert még a sza-
vakat is börtönbe zárták!
1989-ben sokan csodálkoztak, amikor 1989.

január 28-án Pozsgay Imre államminiszter a
168 órának nyilatkozva kijelentette, hogy
�1956 nem ellenforradalom volt, hanem egy
nemzeti érzékenységében, önbecsülésében a
diktatúra által megtiport nép jogos felkelése,
népfelkelés volt�.
Meglepõdtünk, de tudtuk, hogy most már

tényleg jönni kell a változásnak! És eljött!
Eljött 1990, a fegyvertelen rendszerváltás!
Sokat köszönhetünk az 1956-os hõsöknek, és
azoknak, akik nem hagyták kialudni �56 esz-
méjének lángját!
Kedves Ünneplõ Dömsödiek!
A történelem ritkán ismétli önmagát. Vannak

azonban események, amelyeknek ugyanaz a je-
lentése történelmi távlatból tekintve. Az 1848-
as szabadságharc és az 1956-os forradalom kö-
zött is sok különbség van, több mindenben
mégis hasonlítanak. Abban mindenképpen,
hogy azt üzenték a világnak: egy kis európai
nép a döntõ történelmi pillanatokban méltóság-
gal kezébe vette a sorsát, és �megbûnhõdve
múltat és jövendõt�, véráldozat árán kivívta sza-
badságát.
Azt lehetne mondani, hogy de hát nem vívta

ki: mindkettõt, 1848-at is, 1956-ot is leverték!
Csakhogy az igazságos forradalmak mindig
gyõznek; olykor levertükbenmég inkább �mert
megváltoztatják a jövõt, megreformálják a tár-
sadalom életét, intézményrendszerét, öntudatát,
és esetlegmég az erkölcsét is.
Fõhajtás az �56-os hõsök elõtt!
Köszönömmegtisztelõ figyelmüket.
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E sorok írója húszéves volt, mikor a fülhall-
gatós, detektoros rádión hallgattuk a budapesti
fiatalok, munkások felvonulását és követelését,
majd a fegyveres harcokat. Egyéni kisgazdálko-
dó voltam, családi körülményeim rákénysze-
rítettek, hogy a tanulás helyett � a nyolcosztá-
lyos általános iskola elvégzése után � 15 éves
fejjel gazdálkodni kellett.
Az 1950-es években a parasztságra is nehéz

idõk jártak, beszolgáltatás, adózás, padláslesöp-
rés nehezítette az egyébként is nehéz életkörül-
ményeket. Nemkívánok külön kitérni az egyéni
családi körülményeimre, csak annyit, hogy két
ökörrel szántottam, dolgoztam.

Mint ismeretes, az õszi búzát októberben el
kell vetni, és emlékszem, hogy az 51-es úton, a
temetõ melletti Némedi úton mentünk a nagy-
bátyámmal búzát vetni, a teherautón mentek a
felkelõk és azt kiáltották, hogy szántsatok, ves-
setek, mert ezután nem lesz beszolgáltatás, az
oroszok kivonulnak, az ország szabad, függet-
len, semleges lesz.
A kis rádión figyeltük az események alakulá-

sát, és elmondhatom, hogyminden jóérzésû em-
ber és én is nagyon örültünk, hogy egy jobb kor-
szak következik a parasztság életében is. Azután
ahogy múltak a napok és sajnos egyre aggasz-
tóbb híreket mondtak a rádióban, fegyveres har-
cokról számoltak be. Dömsödön is megalakult a
forradalmi bizottság, és név szerint már nem na-
gyon emlékszem, de arra igen, hogy Horváth
Domonkos is tagja volt a bizottságnak.
A község lakossága élelmiszereket adott ösz-

sze, és teherautóval Budapestre vitték fel.
Október utolsó napjaiban cukorrépát szed-

tünk a község melletti úgynevezett �Baltások�
határrészben szekérrel szállítottuk ki a vasútál-
lomásra, és ott mondták, hogy komoly harcok
folynak Budapesten, az oroszok tankokkal tá-
madják a forradalmárokat. Egy-két nappal ké-
sõbb a Nagy Imre-kormány megegyezett az
oroszokkal, hogy kivonulnak Budapestrõl, és
ezt úgy tudtuk, meg is történt. Megalakult a
többpárti új kormány, Nagy Imre miniszterel-

nök vezetésével. Reménykedtünk, hogy meg-
szûnik a fegyveres harc és teljesül a felkelõk,
forradalmárok követelése.
Dömsödön nem volt fegyveres összetûzés,

kisebb incidensek voltak (pl.: beszolgáltatási
könyvek elégetése a községházánál). A tanácsi
vezetést felváltotta a forradalmi bizottság, de
különösebb erõszakos cselekmény nem történt.
Tudomásom szerint községünkben is megala-
kult a nemzetõrség és a közrendet fenntartották,
fosztogatások, lopások nem történtek. Folya-
matosan hallgattuk a rádiót, és november 4-én
hajnalban Nagy Imre miniszterelnök rádióbe-
szédet mondott, amit én a fülhallgatós kis rádi-
ón hallgattam. A mi családunk háromtagú volt.
Én és az öcsém, meg a nagyanyánk, özv. Tóth
Antalné, aki nevelt minket. Nagyanyám, aki két
világháborút átélt, azt mondta, hogy sajnos ez
háborút jelent. Nagy Imre miniszterelnök beje-
lentette, hogy a szovjet-orosz csapatok megtá-
madták Budapestet, a magyar csapatok �
Maléter Pál vezetésével � harcban állnak, a sza-
bad világ segítségét kéri a forradalmi vívmá-
nyainkmegvédéséhez.
Mint tudjuk, a szovjet hadsereg hatalmas túl-

erõvel, tankok százaival vérbe fojtotta szabad-
ságharcunkat, a nyugati segítség elmaradt, mint
amagyar nemzet történelme során annyiszor.
Magyarországot, a magyar népet és nemze-

tet történelme során a világ nagyhatalmai, és
fõként a nyugati, nyugat-európai nagyhatalmak
cserben hagyták, kihasználták. A XVI. és
XVII. században a török hódítóktól a nyugatot
a magyar várak védték meg, majd a Rákóczi-
szabadságharcban is egyedül maradt a magyar
nemzet. Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharcot is csak az orosz cári csapatok túlereje
tudta leverni. A két világháborúban százezrek
haltak meg, szenvedtek, sebesültek meg, és jött
Trianon, a magyarság egyik nagy tragédiája.
Elmondhatjuk, hogy magyarok milliói haltak
meg idegen érdekekmiatt.
Visszatérve az 1956. október 23. � november

4.-i forradalom és szabadságharcra, minden
tisztelet és hála a hõsöknek akik életüket, vérü-
ket áldozták a magyar nép szabadságáért, és
kegyelettel kell megemlékeznünk azokról a
sorkatonákról is (pl. Magyar Rádióhoz kivezé-
nyelt), akik áldozatul estek a harcoknak. Kö-
vetkezett az 1956. november 4-utánimegtorlás,
amikor több száz forradalmárt végeztek ki és
több tízezrek kerültek börtönbe. Sajnos tragi-
kus idõszaka volt ez az országnak. A nagyha-
talmak kiegyeztek, hogy nem avatkoznak be,
mert akkor ez világháborúvá fajult volna, ezt
nem tudhatjuk, de nagy volt ennek a valószínû-
sége. Az 1960-as években bele kellett törõd-
nünk, ki kellett egyezni az adott helyzettel,
mert nem volt más lehetõség.

Az 1960-as évektõl 1990-ig a szocialista tábor-
ban mi magyarok voltunk a �legvidámabb
barakk�.Dömsödön is sokváltozásvolt.Harminc
év alatt a mezõgazdaság a nagyüzemi, szövetke-
zeti gazdálkodásútjára tért át, nemkisproblémák-
kal. A kezdeti nehézségek után a mezõgazdasági
termelés, fõként a növénytermelés világszínvona-
lúvá küzdötte fel magát, az ipari tevékenység is
sokdömsödi lakosnak adottmunkát.
Politikailag nem voltunk szabadok ugyan, de

ebben az idõszakban sok családi ház épült közsé-
günkben, ésországosan is új lakóépületek, gyárak,
mezõgazdasági nagyüzemek, telepeképültek.
Én akkor levelezõs szakon érettségiztem,

majd képesített és mérlegképes könyvelõi vég-
zettséget szereztem, és �építettük� a szocializ-
must. A szövetkezetben végzett munka mellett
a háztáji gazdaságban sok házisertést leadtunk,
kiegészítve a nem túl magas havi jövedelmet.
Nagy változást hozott az úgynevezett rend-

szerváltás az 1990-es évek elején. Amit az
1956-os felkelõk, forradalmárok, fiatalok akar-
tak, az sajnos csak részben teljesült. Igaz, hogy
politikai értelemben szabadok lettünk, nincs
megszálló fegyveres alakulat országunkban, de
gazdaságilag továbbra is ki vagyunk szolgáltat-
va, mert kis ország, kis nemzet vagyunk, és így
kell elfogadnunk,mert a földi élet egyszeri és is-
mételhetetlen. Abban bízunk, hogymajd utóda-
ink egy gazdaságilag szabadabb, igazabb or-
szágban élhetnek.

(A mellékelt két fénykép az 1950-es évekbõl
való.)
Az emlékezést összeállította 2016 októbe-

rében:
Tóth István,

szül. 1936-banDömsödön

Foszlányok: 60 éve történt
Emlékezés 1956. október 23-ra, és az eltelt 60 esztendõelmúltával a forradalomra

Kedves Olvasók! Továbbra is várjuk azo-
kat a hatvan évvel ezelõtt zajlott történeteket,
melyeket megosztanának másokkal. A to-
vábbiakban folyamatosan kívánjuk közölni
mindezeket a Hírnök hasábjain.

Vass Ilona szerk.



1. sor balról: Bartha László
(szaktanító), Bábi József

(tanár), KluchRózsa (tanár),
Szõnyi Károly (tanító), Laczi
István (tanár, osztályfõnök),
DecsovLajos (igazgató),Ónodi
Zsigmondné (tanár, osztályfõ-
nök), Bartha Lászlóné (tanító),
K. Nagy László (szaktanító),
Laczi Istvánné (szaktanító),

Tóth István (tanító).
2. sor balról: Sántha Irén,

JuhászKatalin,MolnárEszter,
Denke Eszter, Dominek Erzsé-
bet, TakóMária, TakóMiklós
(tanár), Nemoda Jolán, Sebes-
tyénMargit, TuruMargit,
Bottlik Irma, SiketMária,

IspánMargit.
3. sor balról: Leidl Erzsébet,
HorváthGabriella, Ács Lídia,
CsonkaÉva, IspánEmília,
SimonErzsébet, Brezniczki
Katalin, Bencze Teréz, Ujj

Zsuzsanna, Halász Erzsébet,
Csinos Erzsébet, Szula Erzsé-
bet, Orosz Julianna, Koleszár

Éva,AgócsMária.
4. sor balról: Jaksa Imre,

Varsányi Bálint, Tassi Sándor,
Õri Pál, Decsov Csaba, Nagy

Gábor, Laczi Lajos,Molnár Péter, Varga István, Grünwald László, SallerAndrás, Nagy István, Kunsági Zsigmond, IzsákGábor.
5. sor balról: VáradiMiklós, Czobor János, Bosnyák István, Orosz Gábor, Honti Tibor, Vörös János, Csegei Pál, Takács Lajos, Bugyi Gábor,

Angerer István, Bodor István. 6. sor balról: Guba János, LovasAndrás, Zacher Pál, Bõdi Zsigmond.
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60 éves osztálytalálkozó
Dömsöd, 2016. október 8. � Közreadta: Bábel Sándorné Sebestyén Margit

Leányosztály: 1. sor balról: Sántha Irén (Kovács Jánosné), SzulaErzsébet (MartonLajosné), CsonkaÉva (Sass Istvánné), SebestyénMargit (Bábel
Sándorné),Halász Erzsébet (Kiss Sándorné), TakóMária (Pusztai Gyuláné), DominekErzsébet (Muzs Jánosné), SimonErzsébet (Csécs Bálintné).
2. sor balról: Ács Lídia (Sárossy Jánosné), Nemoda Jolán (BaloghLászlóné), Koleszár Éva (KoronaBálintné), TuruMargit (Kissné TuruMargit).

Fiú osztály: 1. sor balról:MolnárMihály, IzsákGábor, SallerAndrás, Takács Szabolcs Lajos.
2. sor balról: Õri Pál, Nagy István, LovasAndrás, Vörös János, Kunsági Zsigmond.

A felvételt készítette Bábel László
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FELHÍVÁS!
Kéthetente (páros héten) kedden 10-12 óráig

számítógépes alapismeretekre és internet-
használatra tanítjuk meg az érdeklõdõ

nyugdíjasokat a Kisherceg Gyerekházban!

� Segítünk leküzdeni a számítógép és az internet használatának aka-
dályait.
� Hasznos tudást szerezhetnek, mellyel ismereteiket szélesebbre tár-

hatják, újfajta kapcsolatokat alakíthatnak ki, és a generációk közötti
kommunikációban is használhatnak.
� Csökkenti a magányérzetüket és javítja az önértékelésüket.

Kérjük, hogy elõzetesen jelezzék részvételi szándékukat a Döm-
söd�Áporka�Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat irodá-
jában:Dömsöd, Petõfi tér 5. számalattmunkaidõben (személyesen
vagy telefonon: 24-523-128).

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8�17.30 óráig, Szerda: 8�15.30 óráig,

Péntek: 8�11.30 óráig.
Szerdán: 8�12-ig Áporkán, 13�17-ig Apajon is

ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetõségeink:
Székhely: 2344Dömsöd, Petõfi tér 5.

2338Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (ChristophGáborné intézmény-
vezetõ, SzabóOrsolya szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Huszár Nikolett családsegítõ)
06-24-523-146 (ÁrkyAnnamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)

fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigié-

nés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megõrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-

mek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módsze-
reinek és eszközeinek felhasználásával szolgál-
ja a gyermek testi és lelki egészségének, család-
ban történõ nevelkedésének elõsegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, il-
letve a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-

tást igénybe vevõ személy saját lakókörnyeze-

tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi segít-
ségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önma-
guk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy át-
meneti jelleggel nem képesek biztosítani

Egyéb szolgáltatásaink:
� Pszichológiai tanácsadás,
� A nyári felzárkóztató program,
� Adományok közvetítése.

Programjaink
� Nyári napközis tábor,
� Játszóház, kézmûves foglalkozások,
� Álláskeresõ klub.

Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: � állandóan hívható;
� telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;

segítségmozgósítása;
� kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd � Áporka � Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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János bácsi 1926. november 5-én született
Dömsödön. Családja mindig önfenntartó gaz-
dálkodó életmódot folytatott. Ez a szemlélet ha-
tározta meg az Õ életét is, hiszen a mezõgazda-
ságban tevékenykedett.
Hogymiként változott a világ körülöttünk, Õ

egy nagyon jó példával magyarázta nekem:
�A II. világháború elõtt 15 hold föld szeré-

nyen, de eltartott egy parasztcsaládot. (Akkor
holdban mérték a földet. A mai számítás szerint
2 hold felel meg 1 hektárnak.) Sok változás tör-
tént azóta, hiszen ma 20-30 hektár föld nem tud
eltartani egy családot. Változtak az igények és
nagymértékben megváltoztak a paraszti termé-
nyek árai az ipari termékekhez viszonyítva. Ol-
csóbbak lettek.�
Érzékeltetésként elmesélte, hogy 1980�1991

között gyártották az akkori NDK-ban a ma is
oly népszerû Simson motorokat. Õ is vásárolt
egyet, melynek ára újonnan 6500 Ft volt, vi-

szont napjainkban egy használt Simson ára
megközelíti a 200000 Ft-ot. Szerényen hozzá-
tette, a mezõgazdasági termékek árai nem vál-
toztak ez idõ alatt ilyenmértékben.
János bácsit személyesen 1991-ben ismertem

meg. Istállójában mindig volt fejõstehén, borjú,
az ólban néhány hízó s az udvaron számos ba-
romfi kapirgált vidáman. Emlékszem, sokszor
jött haza délben vagy estefelé a szõlõbõl vagy
valamelyik külsõ kertbõl, és mindig gondosan
megtervezte a szántókon a vetést, a betakarítást.
Kora elõrehaladtával azonban az állomány
megcsappant, mamár néhány baromfi, a cica és
a hûséges Bojszi kutya maradtak. A szántóföldi
gazdálkodást fia végzi, ám János bácsi ma is
gyakran látja el jó tanácsokkal. Feleségével,
Tinike nénivel (Csabai Krisztinával) 63 éve kö-
töttek házasságot, mindig együtt jóban-rossz-
ban, örömökben és bánatban, támogatva és tisz-
telve egymást, így élnekma is.

Kedves János bácsi, magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében jó egészséget, tevékeny
hétköznapokat kívánok szerettei körében!

Vass Ilona

Fábián János bácsit 90. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük

Állatorvosi tanácsok
Ígymanipulálják a kutyák az embert
A kutyák nem harcolnak, ha nem muszáj, inkább átverik az ellenfelet.

Ennek a legkézenfekvõbb módja olyan hangok kiadása, amelyekbõl arra
lehet következtetni, hogy nagyobbak, mint a valóságban. A taktikát em-
berekkel szemben is alkalmazzák.
A kutyák veszélyesebbnek tartják a férfiakat, mint a nõket � bizo-

nyították kísérletekkel az ELTE etológiai tanszékén. Kiderült, hogy
nem az ember testméretétõl függ a kutyák pánikreakciója, hanem a
fenyegetõ ember nemétõl. A kutyák az átélt fenyegetettség mértéké-
nek függvényében manipulálják a testméretükrõl szóló hanginformá-
ciót az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai szerint,
akik egy nemzetközi szaklapban megjelent tanulmányukban elsõként
bizonyították kísérletekkel azt is, hogy a kutyák többnyire jobban fél-
nek a férfiaktól, mint a nõktõl.
Sokak számára ismeretes, hogy a kutya morogni kezd, ha ijesztõ, fe-

nyegetõ helyzetbe kerül. A morgás sok esetben megelõzi a komolyabb
agressziót, és jó esetben a szemben álló fél már a morgás hallatán lemond
a konfrontációról � olvasható az egyetemközleményében, amely szerint a
kutyamorgása olyan akusztikai komponenseket tartalmaz, amelyek rend-
kívül pontosan utalnak a kutya testméretére ellenségeskedés, például egy
csont õrzése közben.
A testméret fontos tényezõ az agressziós interakciók kimenetele szem-

pontjából, ezért elõfordulhat, hogy a küzdõ felek megpróbálják a saját
testméretükrõl kommunikált információt manipulálni. A kutatócsapat
friss publikációjában a világon elsõként ad kísérleti bizonyítékot arról,
hogy a kutyák az átélt fenyegetettség mértékének függvényében képesek
manipulálni a testméretükrõl szóló hanginformációt egy agresszióval ter-
helt találkozáskor.
A kísérletekben a kutatók 96 változatos fajtájú, valamint keverék kutya

esetében az úgynevezett �fenyegetõ megközelítés� módszert alkalmaz-
ták, amelynek lényege, hogy a kísérletvezetõ lassan, a kutyára szegezett
tekintettel közelít az állathoz, amely a gazdájamellett tartózkodik pórázra
kötve. A kísérletvezetõ a kutyát nagyjából kétméternyire közelítettemeg,

miközben a felhangzómorgásokat, valamint a kutya egyéb viselkedésele-
meit is rögzítették.
A rögzített morgások számos akusztikai paraméterének elemzését kö-

vetõen kiderült, a kutya védekezõ reakciója nem a fenyegetõ személyek
testméretétõl, hanem inkább a közeledõ ember nemétõl függött.
A morgó állat testméretétõl árulkodó hangtani paraméterek � elsõ-

sorban a hang frekvenciája és öblössége, teltsége �, férfi közeledése
esetén �nagyobb� kutyára utaltak, mint egy fenyegetõ nõ láttán, azaz
egy férfi közeledésekor a kutyák inkább éltek a manipuláció lehetõ-
ségével. Mindezt befolyásolta az is, hogy az adott kutya milyen csa-
ládban él: a férfira adott erõsebb védekezõ reakciót olyan kutyák mu-
tatták inkább, amelyeknek hölgy volt a gazdája, vagy vegyes, férfiak-
ból és nõkbõl álló családban éltek.

dr. Siket Péter
állatorvos

Vásárnaptár
(2016. november�december)

November 13. vasárnap Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

November 13. vasárnap Dunaújváros, országos kirakodóvásár

November 20. vasárnap Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

November 20. vasárnap Kunszentmiklós, országos állat- és kirako-
dóvásár

November 27. vasárnap Dunaújváros, országos kirakodóvásár

December 04. vasárnap Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

December 04. vasárnap Nagykõrös, András-napi v. országos állat- és
kirakodóvásár

December 11. vasárnap Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

December 11. vasárnap Dunaújváros, országos kirakodóvásár

December 18. vasárnap Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Fotó:
Fábián
Ilona

Krisztina
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Az október felkészüléssel telt, hiszen növendékeink, tanáraink több al-

kalommal is szerepeltek.
Október 13-án Bazsonyi Arany könyvbemutatója volt a mûvelõdési

házban, amelynekmegnyitójánHarsányi Anna növendékünk furulyázott,
zongorán kísérte Berki Artúrné. Felkészítõ tanára Kovács Eszter.

20-án és 21-én tartottuk a Dömsödi Mûvészeti Napokat. A kétnapos
rendezvényen bemutatkoztak iskolánk növendékei és tanárai, valamint a
helyi mûvészek, mûvészeti csoportok.
Az elsõ napon Bencze István polgármester úr nyitotta meg amûvészeti

napokat. Emlékeztette a jelenlévõket, hogy az idei a 16. alkalom az iskola
és a község életében, és hogymennyire gazdagítja ez az alkalom a község
kulturális életét.
Ez alkalommal iskolánk valamennyi mûvészeti ága bemutatkozott,

köztük a frissen alakult színjáték csoport néhány tagja. Valamennyien el-
sõsök, és nagyon ügyesek, bátrak voltak. Csak így tovább! Felkészítõ ta-
nárukGábor Tünde.

A társastáncosok két csoporttal képviseltették magukat, és hozták a tõ-
lükmegszokott magas színvonalú produkciókat. Felkészítõ tanárukMihó
Diána.
A képzõsök kiállítással leptek meg bennünket, a különbözõ techniká-

kat bemutató alkotások szívet-szemet gyönyörködtettek. Tanáruk:Bruszt-
né Firnigl Judit.
A zenészek mindkét este helyt álltak, a makádi tagozat is képviseltette

magát. Felkészítõ tanárok: Bellák Miklós � gitár, Berki Artúrné � zongo-
ra, Donec Szergej � kórus, korrepetíció, Kanderka Andrea � furulya és
klarinét, Kiss Árpád Bálint � gitár, Kovács Eszter � fuvola és furulya, Ko-
vács Ferenc � klarinét és furulya.

Külön öröm, ha tanáraink is bemutatót tartanak, így hallhattuk
Kanderka Andreát (klarinét), Csernov Miklóst (eufónium), Kovács
Esztert (fuvola).
Mindkét este nagyon szép, színvonalas zenélést hallhattunk, öröm volt

hallgatni a kórusainkat és a furulya � szolfézs produkciót a kicsiktõl.
Amásodik naponVarsányi Antal alpolgármester úr köszöntötte ameg-

jelenteket és a kiállító Encsev Nacsev Nándort, aki élete során készült al-
kotásainak legjavát mutatta be a mûvelõdési ház galériáján. Önéletrajzát
Kovács Eszter kolléganõnk olvasta fel.
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HarsányiHarsányi Anna és BerkiAnna és Berki ArtúrnéArtúrné
a könyvbemutatóna könyvbemutatón

Gábor Tünde és
a színjátékosok

Kanderka Andrea furulyásai

Horváth Fanni és
Horváth Petra

Horváth János Matyi

Bellák Miklós, Nagy Péter, Baranya Ábel

Mihó Diána társastáncosai



Ezután kezdetét vette a mûsor, melyben szerepelt Csikósné Ócsai
Juli, a Dabi Református Egyházközség Énekkara Horváth-Nagy
Emese vezetésével, aki gitáron is kísérte a kórust. A Dömsödi Refor-
mátus Egyházközség Énekkarát Földváriné Balikó Mariann vezé-
nyelte, zongorán kísért Donec Szergej. A Dömsödi Banya Klubot
Csikósné Ócsai Juli irányította, zongorán kísért Donec Szergej.
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolát Kovács Kata és Ba-

logh Virág Csenge képviselte szebbnél szebb szavalatokkal. Az est
folyamán hallhattuk Horváth Jánost (�Matyi�), aki jazz-improvizáci-
ót mutatott be zongorán, az Iringó Színjátszókör szavalói: Martonné
Szula Erzsébet és Orosz Anna õszi témájú verseket szavaltak. Tóth
Ilona, iskolánk volt növendéke (aki most a budapesti Weiner Leó Ze-
nemûvészeti SZG tanulója) fuvolázott nekünk, zongorán kísért
Donec Szergej. Jakab Gusztáv és Jakab Gusztávné Edit, valamint
unokájuk, Borsi Nóra táncoltak nekünk, a Ju és Zsu Társulat pedig
gyönyörû dalokat adott elõ.
Természetesen nem hagyhatom ki növendékeinket és tanárainkat, aki-

ket már fentebb bemutattam.

Köszönöm valamennyi fellépõnek, kiállítónak, felkészítõknek ezt a
gyönyörû két estét. Úgy gondolom, hogy a hideg õszben mindenki szívét
megmelengette ez a sok szépség, és jó darabig kitart.
Nagyon örülök, hogyminden korosztály aktívan kiveszi részét amûvé-

szeti életbõl, és élvezi annak frissen tartó erejét. Õkmár megtapasztalhat-
ták azt, hogy egy sikeres próba is milyen nagy lelki örömöt jelent. Kívá-
nom, hogymég sokáig jelentsen örömötmindnyájuknak!
Köszönöm a szülõknek, kollégáknak, hogy rengeteg sütit készítettek a

kétnapos rendezvényre! Köszönet a fotók elkészítõinek: Kanderka And-
reának és Fábián Ilonának. Köszönöm a technikai hátteret kolléganõim-
nek: Bene Jánosnénak, Faragóné Pádár Tündének, Horváth Jánosnénak,
valamint amûvelõdési ház vezetõjének ésmunkatársainak.
Iskolánk következõ bemutatója november 19-én lesz, amelyen társas-

táncosainkat láthatják. Zenész és színjátékos növendékeinket legközelebb
az adventi mûsoron hallhatják, amelyet december 11-én tartunk.Mindkét
rendezvénynek amûvelõdési ház ad helyet.
Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

Köntös Ágnes intézményvezetõ
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Donec Szergej és a kórus

Tóth Ilona

Kovács Kata �
Dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola szavalója Csikósné Ócsai Juli és a Banya Klub

Horváth-Nagy Emese és a
Dabi Református Énekkar

Földváriné Balikó Mariann és
a Dömsödi Református Kórus



12 XXVI. évfolyam 11. szám

J Nálunk mindig történik valami� J
Októberi hírek az
alsó tagozaton
Kisöccsétõl, Szeptembertõl
búcsút vesz és útra kél,
paripája sûrû felhõ,
a hintója õszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdõ, liget,
de õ vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve
felhõlovas szélszekér?
Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

Dehogy hiszi, dehogy hiszi
hiszen nemmegyen õmessze,
csak addig fut, míg rátalál,
a bátyjára, Novemberre.

(Zelk Zoltán: Október)

Az alsó tagozaton is hasonló gyorsasággal
vágtatott el ez a hónap, mint ahogy azt a vers is
idézi. A gyerekek a sok tanulás és a házi felada-
tok mellett ebben a hónapban ismét számos
élménydús programnak örülhettek.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a

Magyar Diáksport Szövetség által indított �A
Sport Legyen aTied!� programsorozat váci ál-
lomásán vettek részt negyedikeseink. A prog-
ram célja az ifjúság sportolási hajlandóságának
növelése volt,mely hozzájárul a rendszeres test-
mozgás által a lakosság fizikai és mentális álla-
potának javításához. A váci rendezvényen 20
különbözõ helyszínen próbálhatták ki a külön-
bözõ sportokat a gyerekek, ahol az ügyesebbe-
ket ajándékokkal jutalmazták. Megismerked-
hettek a gyerekek az atlétika különbözõ ágaival:
a súlylökéssel, a síkfutással, távolugrással, ge-
relyhajítással, kislabdadobással. A küzdõspor-
tok közül kipróbálhatták a judot és a karatét,
mely a fiúk egyik kedvence volt. Játszhattak kü-
lönbözõ labdajátékokat: kézilabdázhattak, röp-
labdázhattak, teniszezhettek, asztaliteniszezhet-
tek és tollaslabdázhattak, evezõpadon evezhet-
tek és vívhattak is.Mindenki nagyon élvezte ezt
a kirándulást.
Az idei tanévben névadónkra, Gróf Széche-

nyi Istvánra emlékezünk. Ennek a programso-
rozatnak a keretébenmindenalsós osztály ellá-
togatott Tóthné Porvay Zsuzsa néniék lovar-
dájába, hiszen férje és fiaik a díjugratás szerel-
mesei, több évtizede foglalkoznak lovakkal.
Férje, Tóth András a dömsödi Alfonz Lovas-
klub alapító tagja, a helyi lovasélet aktív szerep-
lõje. Többek között neki is köszönhetjük, hogy
az Aranyos Kupa egyik állomása Dömsödön
kerül évrõl évre megrendezésre, melynek hazai
fordulóját évtizedekig szervezte. Zsuzsa néni el-

mesélte a gyerekeknek, hogyan volt kiemelt
szerepe Széchenyi Istvánnak a magyar lóte-
nyésztés forradalmasításában és a telivérte-
nyésztés meghonosításában, és ennek milyen
dömsödi vonatkozásai vannak. Elmesélte, hogy
a gróf 1815�1825 között az akkori arisztokrata
ifjak szokásainak megfelelõen többször bejárta
Nyugat-Európát. 1815 õszén Angliában volt ta-
nulmányúton, ahol több lovardát is megtekin-
tett. Hazaérkezése után azt mondta: �Angliától
három dolgot kell megtanulnunk: az alkot-
mányt, a gépipart és a lótenyésztést.� Széchenyi
angliai tapasztalatai alapján úgy találta, a lóver-
senypálya kiváló helyszín ahhoz, hogy ott az
emberek találkozzanak, eszmét cseréljenek, va-
gyis a társadalmi érintkezés és a kiváló lovak
bemutatkozásának is színtere egyben. 1824-ben
létrehozta a Pályafuttatási Társulatot, elõbb po-
zsonyi, majd pesti székhellyel, s eme társulat
végül 1827. június 6-ánmegtarthatta elsõ lóver-
senyét az Üllõi és Soroksári út melletti füves te-
rületen. Így kezdõdött meg hazánkban a lovak
képzése, versenycélú szaporítása, melynek
eredményeként olyan lovat sikerült hazánknak
kitenyésztenie, mint az 1827-ben született Kin-
csem, amely a magyar telivértenyésztés leg-
eredményesebbje volt. Élete során, négy teljes
szezonon keresztül 54 nemzetközi versenyen
indult, és Európa legjobbjait verve mindig gyõ-
zött. Zsuzsa néni az alsósoknak ezen az interak-
tív órán azt is elmesélte, hogy Dömsödön is
folyt telivértenyésztés Kovács Mihálynak kö-
szönhetõen, akinek Alfonz nevû lova az 1992-
es Magyar Derby-n gyõzött. A gyerekek meg-
nézték az istállókat és a lovakat, ismereteket
szerezhettek a lovak biológiai felépítésérõl,
azok gondozásáról, ápolásáról és nevelésérõl,
továbbá megismerkedtek a lovagláshoz szüksé-
ges kellékekkel. Zsuzsa néni megmutatta nekik
ereklyéjüket, a Széchenyi nagycenki istállójá-
ból származó etetõt, mely még ma is mûködik.
A gyerekek között a legnagyobb sikert a lovak
edzésére és állóképességének javítására szolgá-
ló járatógép aratta, melyet gyorsan ki is próbál-

tak. Széleskörû ismereteket szerezhettek tehát a
lótenyésztésrõl diákjaink, ezúton is köszönjük
Zsuzsa néninek és férjének a lehetõséget!
Diáksport Napot hirdetett erre az õszre a

Magyar Diáksport Szövetség. A felhívás alap-
ján a kijelölt napon minden tanulónak két órát
kellettmozognia. Az alsó tagozaton, az udvaron
rendeztük meg a sportnapot, ahol a gyerekek-
nek hat állomáson kellett sporttevékenységet
folytatniuk, melyek a következõk voltak:
� kötélhúzás évfolyamonként
� ugrálókötelezés
� zsámolyba dobás
� célbadobás gumilabdával és karikával
� hulahopp karikázás
� gerelyhajítás
Iskolánk tanulói részt vettek egy futóverse-

nyen is, 2016 m-t kellett lefutniuk, a verseny a
Széchenyi úti iskola elõl rajtolt és itt is ért véget.
A távot a sportosabb szülõk is lefutották az osz-
tályokkal, természetesen a részvétel és amozgás
öröme volt a legfontosabb célja ennek a napnak.
E hónapban iskolánkbanmegemlékeztünk az

Aradi vértanúkról és a hatvan évvel ezelõtti
1956-os forradalom és szabadságharc hõsei-
rõl. Iskolánk faliújsága is ezen emléknapok je-
gyében készült. Számos élménnyel gazdagod-
tunk tehát mi is és tanulóink is a hónap során.

Csaplárné Szilágyi Veronika



XXVI. évfolyam 11. szám 13

����   IIII SSSSKKKKOOOOLLLLAAAA IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK   ����   IIII SSSSKKKKOOOOLLLLAAAA IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK   ����   

Gróf Széchenyi István születésének 225. év-
fordulója tiszteletére a 2016. évet Széchenyi
emlékévvé nyilvánították.
Az emlékévhez a Dömsödi Széchenyi Ist-

ván Általános Iskola is csatlakozott. Iskolánk
1997 júliusa óta viseli a legnagyobb magyar,
gróf Széchenyi István nevét. A kettõs ünnep
kapcsán a 2016/17. tanévben több rendez-
vénnyel, iskolai programmal tisztelgünk
nagysága elõtt. �Tiszteld a múltat, hogy ért-
hesd a jelent és munkálkodhass a jövõn!� �
üzeni gróf Széchenyi.

A programok összeállítását lelkes ötletbörze
elõzte meg, volt mibõl válogatni, amikor is a
végleges tervek bekerültek a munkatervünkbe.
Szinte a tanév minden hónapjára jut egy-egy
olyan esemény, program, amivel tisztelgünk
emléke elõtt. Ezeket úgy terveztük, tervezzük,
hogyminél több tanulónkat vonjuk be az elõze-
tes feladatok megoldásába, illetve minél több,
esetenként pedig az egész iskolai közösség le-
gyen részese az éppen aktuális programnak.
Természetesen az is célunk, hogy a szülõk, a
könyvtár, a múzeum, az OMK és egyéb intéz-
mények, demagánszemélyek is kapcsolódjanak
be ezekbe az eseményekbe, ezzel is erõsítsük a
partneri kapcsolatokat.
�Egynek minden nehéz, soknak semmi sem

lehetetlen.�
Az egész évi eseménysorozatot Tóthné Por-

vay Zsuzsa kolléganõ fogja össze, segítõi a pe-
dagógusok, tanítványok, szülõk, a településünk
intézményeinek vezetõi.
Szeptemberben Széchenyi életével kellett a

tanulóknak megismerkedniük. Az iskola folyo-
sóin gróf Széchenyi egész életét, munkásságát
bemutató paravánokat készítettek kollégáim,
ezekrõl sok segítséget kaptak a felkészüléshez,
valamint Markóné Zöldág Ágnes, a Kluch Ró-
zsa Nagyközségi Könyvtár vezetõje tartott elõ-
adást, felkészítést tanulóinknak.

Szeptember 21-én a 8. b osztályos tanulók
ünnepi mûsorával emlékeztünk gr. Széchenyi
István születésnapjára, majd elhelyeztük az em-
lékezés koszorúit az elsõ emeleti Széchenyi fal-
nál. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a Szülõi Munkaközösség vezetõi, Bencze Ist-
ván polgármester, Vass Ilona, a Dömsödi Hír-
nök szerkesztõje, múzeumvezetõ, Szabó And-
rea képviselõ, Markóné Zöldág Ágnes könyv-
tárvezetõ, Csikós Lászlóné, az OMK igazgatója
is jelen voltak, és koszorúkkal is kifejezték tisz-
teletüket névadónk iránt.

A következõ projektben a felsõs tanulók, a
Széchényi életérõl tanultakat bizonyíthatták a
különbözõ állomásokon, az alsósok a sportköz-
pontban versenyeztek a Széchenyi életét bemu-
tató díszletek között, és mindenki meghallgat-
hatta Tóth Andrásék lovardájában Zsuzsa néni
ésAndrás bácsi színes bemutatóját a �lovakrul�.
Októberben Széchenyimunkásságát bemuta-

tó alkotásokat készítettek tanulóink. Nagyszerû
alkotások születtek, nagy összefogásról tettek

tanúbizonyságot pedagógusok, tanulók, szülõk,
igazolva Széchenyi István gondolatait
�Tõlünk függminden, csak akarjunk.�
�Egynek minden nehéz, soknak semmi sem

lehetetlen.�
Az igazán színvonalas remekmûvekbõl lát-

ványos kiállítás készült, amelyet október 14-én,
pénteken nyitottunk meg. Meghívott vendége-
ink, Polgármester úr, a kulturális intézmények
vezetõi elismerésüket fejezték ki a látottakról. A
kiállítás másnapján nyílt napot tartottunk, így a
szülõknek is volt lehetõségük megtekinteni
gyermekeikmunkáit.
A következõ hónap eseménye lesz a Széche-

nyirõl készült rajzverseny lebonyolítása, majd a
gróf Széchenyi Istvánról készült, Hídember cí-
mû filmmegtekintése és elemzése a felsõs tanu-
lók részére.
Januárban és februárban Szépíró versennyel

és kiállítással, Szép Magyar Beszéd Prózamon-
dó Versennyel és reformkori zenei programmal
folytatjuk tisztelgésünket névadónk iránt.
Áprilisban az iskolai szavalóversenyünket a

reformkor költõinek, tehát Széchenyi kortársai-
nak jegyében rendezzükmeg.Májusban pedig a
8. osztályosok alapítványi Szép Magyar Beszé-
dért versenyével fogjuk zárni programjainkat.
Hiszem, hogy ezekkel az egész tanéven át-

ívelõ eseményekkel méltó módon fejezzük ki
tiszteletünket a legnagyobb magyar, gróf Szé-
chenyi István elõtt. Szeretném hinni, hogymél-
tó utódai vagyunk, leszünk névadónknak. Sze-
retném hinni, hogy sokan akarunk úgy élni, dol-
gozni, olyan értékeket létrehozni, amire név-
adónk is büszke lenne. Hiszem, hogy a nevelõ-
oktatómunkánk nem hiábavaló, hiszem gróf
Széchenyi gondolatát: �A kisded makkbul, ha
nem romlott, idõvel termõ tölgyfa lesz, csak sen-
ki el ne gázolja.�

Mészáros Pálné
intézményvezetõ

Széchenyi év a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában

Fotó:
Vass Ilona
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SSzzéécchheennyyii éévv
Ebben a tanévben Széchenyi Istvánra emlékezünk. Ennek keretén belül

szinte minden hónapban programot szervezünk diákjaink számára.
Eddigi programjaink:
� koszorúzás az iskola épületében
� vetélkedõ
� pályamunkák és kiállítás
A kiállítás megtekinthetõ a Széchenyi úti iskolában.
Novemberben filmvetítés vár a gyerekekre.
Bármelyik � eddig megvalósult � program tekintetében is, mindegyik a

gyerekek, illetve az osztályközösségek épülésére szolgált. Információk-
kal gazdagodtak, kreativitásukat fejleszthették.
Büszkék lehetünk a gyerekeinkre. Öröm volt nézni õket a különbözõ

programok során. Motiváltak voltak, ezek a mindennapi rutinból kimozdító
események színt visznek az iskola életébe, változatosságuk révén gazdago-
dik a lelkünk.
Végezetül néhány visszaemlékezõ gondolat a tanulóktól a �falujáró�

vetélkedõ, illetve a kiállítás kapcsán:
�Én kimondottan jól éreztem magam! Sok új dolgot tudhattam meg Szé-

chenyi Istvánról és tetteirõl.�
�Szerintem egy felejthetetlen nap volt, remélem, sok ilyen napot élek meg."
�Tanulságos volt. És jó volt a falujárás.�
�Sokat megtanulhattunk Széchenyirõl és munkáságáról.�
�Szerintem nagyon jó volt, mert mindenki részt tudott benne venni.�
�Nagyon tetszettek a Széchenyi napok, de legjobban a csarnokos része

tetszett.�
�Nekem tetszett, mert sok szép mûalkotás született.�
�Nagyon tartalmas és élményekkel teli túra volt. Jól éreztem magam és

sokat tanulhattunk.�

�Szerintem jó volt a Széchenyis vetélkedõ, izgalmas feladatok voltak,
élveztem, hogy az osztály együtt dolgozott.�
�Nekem nagyon tetszett ez a program, mert kimozdultunk a levegõre és

sportoltunk.�
�Nagyon jó volt, nagyon sok mindent megtudtunk Széchenyirõl, jó volt

úgy tanulni, hogy nem iskolai keretek között tettük.�
�Szerintem érdekes és jó volt. Sokat tanultunk belõle. Jó volt, hogy ki-

mozdultunk a megszokott körforgásból.�
�Jó volt, mert sok érdekességet tudtunk meg Széchenyirõl.�
�Szerintem jó az, hogy iskolánk névadójáról tanultunk, és hogy sok

programon vehetek részt.�
�Jó volt a vetélkedõ. Sok régebbi dolgot megismertünk, és szerintem min-

denki élvezte.�
�Nagyon izgalmas volt, remélem több ilyen lesz.�
�Szerintem a Széchenyi program nagyon jó volt, és azt élveztem a leg-

jobban, amikor a lovardába mentünk.�
GGeerreennddaayy ÉÉvvaa

Sportolj az egészségedért!
Ebben az évben is bekapcsolódtunk a Magyar Diáksport Szövetség

sport programjába. Az igazgatónõnk, Mészáros Pálné köszöntötte a
pedagógusokat, szülõket és a gyerekeket.
Ezt a napunkat színesítettük azzal, hogy Gerenday Éva tanárnõ meg-

hívta iskolánkbaMatics Ádám 27 éves vak fiatalembert, aki rendszeresen
részt vesz futóversenyeken. A gyerekeknek beszélt az életérõl, súlyeme-
lésbõl bemutatót tartott. Így a tanulásban, sportolásban, akaraterõben is
példának állíthattuk a gyerekek elé. A 2016 méteres futást Õ vezette egy
tanuló segítségével. Az iskola minden osztálya együtt futott, így segítve a
közösségformálást, az együvé tartozás érzésének kialakítását is. Színes
programokkal folytattuk a sportolásunkat. Az alsós gyerekek akadálypá-
lyát teljesítettek változatos feladatokkal (célba dobás, ugrálókötelezés,
ugróiskola, egyensúlyozás, kötélhúzás stb.) A felsõs gyerekeknek szintén
változatos volt a programjuk (kerékpározás, kerékpárverseny, kosárlabda,
foci, kajakozás, sárkányhajózás). A pedagógusok és a szülõk is sportol-
tak, ezzel is példátmutatva a gyerekeknek. A programmegnyitójánBéczi
János tanár úr elmondta: sajnos többször elõfordul, hogy a gyerekek lusta-
ságból próbálnak kibújni testnevelésórán a futás, a munka alól. Különbö-
zõ indokokkal inkább a lazsálást szeretnék választani.
Álljon itt példaképpen Matics Ádám rövid élete. Okuljon belõle szülõ

ésminden tanuló is.
AzÕ eddigi élete bizonyíték arra, hogy akaraterõvel, szívvel-lélekkel a

nagyobb tragédiákból fel lehet és fel is kell állni. Ehhez járul hozzá a
sport, ami egész életünkmeghatározó részévé kell hogy váljon.



Október 23-án minden évben az �56-os forradalomra emlékezünk,
mely nemcsak Magyarország, hanem számos nép közös ünnepe. E
nap a terror és az elnyomás elleni hõsi küzdelemre, a szabadság és a
haza szeretetére emlékeztet. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon
az elmúlt évtizedekben. Ahhoz, hogy mindezt megértse a világ, sok
magyar vérnek kellett hullnia.
Valószínûleg az az egyetemista, aki 1956. október 23-án, kedden reggel

elindult, hogy beérjen az óráira, nem tudhatta, hogy a történelem
részesévé, sõt alakítójává válik. Sodródott a tömeggel, s a Bem téren fel-
lelkesülve hallgathatta meg a Nemzeti dalt. A társaival együtt részt
vehetett a szobormegkoszorúzásában,megdöbbenve tapasztalhatta, hogy
a tüntetõk létszáma ekkor már kb. 50 000 fõre nõtt. Láthatta, hogy a
tömegnek igazából nincs vezetõje, és tanúja lehetett annak is, hogy valaki
a sokaságból kivágta egy nemzeti színû zászló közepébõl a szovjet
mintájú címert, amit hamarosan minden zászlóval megtettek. Elõfordul-
hat, hogy éppen az õ javaslatára amenet aMargit-hídon át a Parlamenthez
vonult meghallgatni Nagy Imrét. Ekkor már bizonyosan szenvedélyektõl
fûtött, de békés volt. Együtt éltethette az este kilenckor a Parlament
ablakában megjelenõ Nagy Imrét, aki reformokat ígért, és hazatérésre
szólította fel az embereket.

Ezután a tömeg a Rádió épülete elõtt szembesülhetett elõször azzal,
hogy a békés forradalom hogy változott át emberéleteket követelõ harccá.
AMagyarRádió ostromával a békés tüntetés fegyveres felkelésbe fordult.
A mozgalom során végig ott kísértett az 1848-as forradalom szelleme, s
vele együtt az akkori hõsök is: Petõfi, Bem, az aradi tizenhármak is.
1956 októberében diákok, munkások ragadtak fegyvert, hogy kivívják

szabadságukat. Hogy legyõzzék az elnyomást, a szovjet tankokat és a
gyûlölt diktatúrát. Ezreket végeztek ki közülük, akik között gyakran
gyerekek és nõk is áldozatul estek a félelmetes szovjet katonák és az áruló
magyar ÁVH-s gyilkosok fegyverei által.

Országunkmegszállása utánmegkezdõdött amegtorlás. Amagyar for-
radalmat tízezrek éltették, hogy aztán megbüntesse õket is a hatalom
megfélemlítõ ereje. Gondoljunk azokra, akiket elítéltek 18, 15, 10 év
kényszermunkára, magyar lelkészeket, orvosokat, egyszerû falusi embe-
reket, munkásokat, egyetemi hallgatókat, és írókat. Aki csak tehette, me-
nekült az embertelen bosszúhadjárat elõl.

John F. Kennedy amerikai elnök szavaival élve: �1956. október 23-a
örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a
bátorság, az öntudat és a gyõzelem napja volt. A történelem kezdete óta
nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan
vágyát a szabadság iránt � bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is
az áldozat, amit követel.�
Az 1956-os forradalom a mai napig lelket kell hogy öntsön minden

magyar ember szívébe. A mai napig összetartó erõ közöttünk. Wass
Albert szavait idézve: Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket
s a közösmúlt emléke. Ha ezmegszûnik, fölbomlik a világ.
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Matics Ádám vagyok. 1989. április 28-án, Budapesten születtem.
Agyvérzést kaptam, majd egyhónapos koromban tüdõgyulladást, mely
során inkubátorba és lélegeztetõgépre kerültem. Az oxigén-túladagolás is
közrejátszott abban, hogymegvakultam.
1997-tõl a Vakok Általános lskolája, 2005-tõl a Neumann János Számí-

tástechnikai Szakközépiskola tanulója lettem, ahol 2009-ben érettségiztem.
Mindeközben a Váci Mihály Kollégiumban laktam. 2009-tõl a Petrik

TISZK tanulója lettem, ahol 2011-ben szoftverfejlesztõ képesítést szerez-
tem. 2011 és 2015 között a Tanextakadémia artista növendéke voltam,
majd 2015. szeptember 5-tõl az Efeb Üzleti Szakközépiskola gyógy- és
sportmasszõr képzésén veszek részt, melynek várhatóan decemberben
lesz vége. Ez évben kezdtem el az ELTE PPK sportszervezõ szakát is.
2016 januárjától a Tatabánya SCVeresGyõzõ SúlyemelõAkadémia fiók-
egyesületében vagyok súlyemelõ, magát a sportot tavaly októberben
kezdtem el.Már általános és középiskolában is sportoltam. Amozgalmas
dolgokmindig is vonzottak, néha a veszélyeket is kerestem, gyermekként
is eleven voltam!
Mindig történt velem valami, és ez ma sincs másképp! Kedvenc spor-

tom a súlyemelés, de szeretek crossfit-re is járni, erõsemberkedni is szok-
tunk Ákosékkal, ha van idõ, egyetlen edzést sem hagyok ki, emellett né-
ha-néha erõemelek, igazából amolyan nagyon hobbi jellegû dolog, de ér-
dekel minden, ami kalandokkal jár és extrém! A közösség szerintem egy
nagyon jó lehetõség, hogy tanuljon az ember, erre nem csak az iskola jó,
az élet is jó tanár tud lenni, hiszen minden nap vizsgát teszünk. Szeretek
tanulni, dolgozni is, jelenleg egy üzemben készítek naptárakat, dosszié-
kat, természetben járni, hallani a különbözõ madarak vagy más állatok
hangját, a folyók, patakok csobogását, hogy csak néhányat említsek, föl-
becsülhetetlen!

Díjaim:
2015. december 20. Jótékonysági súlyemelõ gála 69 kg 1. hely.
2016. 02. 20. Területi minõsítõ verseny Tatabánya: 69 kg II. hely.
2016. 03. 19.XIX.Nemzetközi Szabadidõs Súlyemelõ SoroksárKupa:

69 kg 1. hely.
2016. 05. 01. Mindenki Súlyt Emel szabadidõs súlyemelõ gála (Eis-

berg Fit Balance): 64 kg 1. hely.
2016. 07. 16. Nemzetközi TAM-BAUKupa Tamási: 69 kg II. hely.
Bízzunk benne, hogy a gyerekekre pozitív hatással volt az Õ ittléte,

futása és az eddig elért teljesítményei. Ez a délelõtt nagyszerûen sikerült,
jövõre is benevezünk erre a programra.
Köszönömpedagógus társaimnak, a szülõknek, a Polgárõröknek és ter-

mészetesen a gyerekeknek is amunkáját!
Tóthné Porvay Zsuzsanna testnevelõ tanár

Az1956-os iskolaimegemlékezést, annak forgatókönyvétFaragóAttila
tanárúrállítottaössze.Részleteket itt olvashatnakbelõle:
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Kedves Olvasók!
4. c osztályosok vagyunk és szeretnénk az egyik osztálykirándulásun-

kat elmesélni Önöknek és a dömsödi olvasóknak.
Szeptember 3-án autóbusszal osztálykirándulásra indultunk a 30. Bá-

bolnai Gazdanapokra. Majdnem az egész osztály eljött, Piroska néni és
sok szülõ kísért el minket. Már az odaút is nagyon jó hangulatban telt, so-
kat nevettünk és játszottunk a buszon. Alig vártuk, hogy megérkezzünk a
helyszínre, ahol hatalmas területen várt minket mindenféle érdekesség!

Rengeteg mezõgazdasági gépet láttunk, különbözõ méretben. Hatal-
mas traktorok, kombájnok, permetezõk, favágó gépek sorakoztak
egymás mellett. Ráadásul sokunk örömére mindenre fel lehetett
mászni, be lehetett ülni, és volt amit ki is lehetett próbálni, persze fel-
nõtt segítséggel. Emellett különbözõ színes programokkal várták a
gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Volt lovas díjugratás és huszárbe-
mutató is! Rengeteg árus, akik a saját kézzel készített finomságaikat

árulták, megengedték, hogy mindent megkóstoljunk. Nagyon fino-
mak voltak a kézmûves sajtok, szalámik, kolbászok, szörpök. Sok he-
lyen kaptunk különbözõ reklámajándékokat: kulcstartót, lufit és kar-
kötõt. Délután hazafelé jövet pedig megálltunk egy parkolóban va-
csorázni és még egy kicsit játszani.
Nagyon tetszett ez a tartalmas kirándulás mindenkinek, és sokunk-

nak ez volt a nyár végén az egyetlen olyan program, ahol egy kicsit
kimozdulhattunk otthonról! Jövõre is szeretnénk ilyen jó kirándulás-
ra menni közösen!

Köszönettel: 4. c osztály

A 4. c osztályosok a következõ
pályázatokon vettek részt:

Rajzpályázat a takarításról (MATISZ�MagyarTisztítás-technológi-
ai Szövetség pályázata): LaczaHanna, Sankó Bence, Takács Zita.

Anya és apa munkahelye gyerekszemmel (Útirány Egyesület rajz-
pályázata): Czeller-Kovács Abigél (arany oklevél), Kiss Ramóna,
Slezák Péter (arany oklevél), GondaGréta,Mészáros Fanni, Takács Zi-
ta (arany oklevél).
Carioca kampányfigura rajzolása: Czeller-Kovács Abigél.
Meseíró pályázat (Emese Kis Csillaga Alapítvány): Slezák Péter,

Czeller-Kovács Abigél és GondaGréta.
Bûnmegelõzési rajzpályá-

zat: Takács Zita (még nincs
eredmény).
Madárvonulás gyerekszem-

mel (Kiskunsági Nemzeti
Park pályázata): Szakál Eme-
se, Takács Zita, Czeller-
Kovács Abigél.
Pászt(or)card képeslap-ké-

szítõ pályázat (Hortobágyi
Nemzeti Park): Berki Szabolcs,
Slezák Péter, Imre László,
Czeller-Kovács Abigél, Mészá-
ros Fanni, Takács Ágnes, Gon-
daGréta különdíj!

Éjjeli nyomozás
Október 27-én a 4. c osztály kísérõje voltam. Úti célunk aMezõgaz-

dasági Múzeum volt, ahol egy kis éjszakai nyomozáson vehettünk
részt. A gyerekek izgatottan töltögették a feladatlapokat, s az egyes kér-
déseknél többször nekirugaszkodtak a helyes válasznak.
Maga az épület rendkívül különleges látványt nyújtott a tornyaival, a

vár védelmét szolgáló vizesárokkal. A gyerekek nagyon élvezték a Vá-
rosliget hatalmas parkját, megcsodálták aMûjégpályát, s egyenként áll-
tak meg a Hõsök terén álló Millenniumi emlékmû szobrai elõtt. Vaj-
dahunyad várában az éjszakai nyomozás sikeresen befejezõdött, min-
denki kapott egy kis jelképes ajándékot is. Ezt követõen már nyugod-
tabban megtekintettük a gazdag kiállítási anyagot. Bizony a mi gyere-
keink olyan kivételes helyzetben vannak, hogy sok élõlényt, mely a
múzeumban kitömött formában látható, azokat õk már korábban
Bösztörön és a Kiskunsági Nemzeti Parkban, természetes közegükben
ismerhettékmeg. Számos érdekes használati eszköz is felkeltette érdek-
lõdésüket.
A nap végén fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza

Dömsödre.
Vass Ilona
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A dömsödi általános iskola szeptember 21-én ünnepelte névadója
születésének 225. évfordulóját. Ennek kapcsán a Széchenyi-napok
keretében különbözõ rendezvényeket szervez, szervezett, amelyben
könyvtárunk is részt vett. Egy rendhagyó történelem-honismereti
óra keretében mutattam be gr. Széchenyi Istvánt és annak korát.
Ez az esemény adta az ötletet, hogy a Reformkor másik kiemelke-

dõ nagy államférfijáról, Kossuth Lajosról kellene egy rendhagyó
történelemórát tartani, amelyre Gavlik István (Kossuth-kutató, hely-
történész, tanár) urat kértem fel, hiszen nemrégiben jelent meg
KOSSUTH LAJOS díszpolgársága � emlékek � Pest megyében
és Budapesten címû könyve.
Ebben a mûben Kossuth Lajos életútját a bölcsõtõl a sírig mutatja

be. Megtudhatjuk, mióta díszpolgára Kossuth Ceglédnek, Kiskun-
lacházának, Dömsödnek, Ráckevének, Szigetszentmiklósnak és még
számos településnek.
A történelemórán iskolánk diákjai, tanárai, nyugdíjas pedagógusai

és a meghívott vendégeink vettek részt.
Az óra háttereként egy rögtönzött kiállítást szerveztünk, ahol Kos-

suth dömsödi relikviáit nézhették meg a gyerekek, valamint régi
képeket, tárgyakat tekinthettek meg szülõfalunk históriájából.
1894-ben Kossuth halálakor a dömsödiek is gyászjelentést adtak

ki, amelyben az elhunytat Magyarország kormányzójaként siratták,
ezzel felvállalták a felségsértés veszélyes vádját, mert nekik Kossuth
változatlanul Magyarország kormányzója volt. Ha �Ferenc Jóska�
fenn is ült a bécsi Burgban, és a kiegyezés utáni magyar kormányza-
tok megvonták Kossuthtól még a magyar állampolgárságot is.
(Ez a gyászjelentés a kiállítás egyik darabja volt, az eredeti

nemzetõrszalag mellett.)
A dömsödi Bereményi Géza írta egykori naplójában, hogy ekkor

minden felekezet gyászünnepséget tartott. Az 1860-as években
pedig Dömsödön megalakult a Honvédegylet, amelyben a volt
1848-49-es szabadságharc egykori katonái tömörültek. Gyûjtötték a
szabadságharcról szóló könyveket, nyomtatványokat, és ezeket csak
az egylet tagjai olvashatták. Feltehetõen ebbõl nõtt ki a dömsödi
Demokrata Kör, mely 1868-ban, a szabadságharc 20. évfordulóján
Kossuth Lajost és két fiát a kör tiszteletbeli tagjává választotta.
Hosszú évtizedekig, az 1950-es évekig mûködhetett ez a kör.

Feladatuk a hagyományõrzés, �nem engedünk a 48-ból� gondolat
továbbvitele volt�
Kossuth Lajos a dömsödi Demokrata Kör felkérésére válaszul

elküldte levelét, amely 1868. március 15-én Turinban kelt.
A borítékon ez állt:
�Fehér Péter Úrnak, a dömsödi Demokrata Kör elnökének.�
A levél szövege a következõ:

�Tisztelt elnök Úr!
A dömsödi Demokrata Kör tiszteletbeli tagjává lett megválasztá-

sunkat nagyra értékeljük, s érzékenyen meghatva a szívélyes jó
indulat által, melynek becses levelünkben irányunkban kifejezést
adtak, azt azon polgári kötelességû ígérettel viszonozzuk, hogy
érjen jó, érjen balszerencse, Hazánk sokat szenvedett népe ben-
nünk tettre s áldozatra kész hû munkatársakra fog mindig találni,
azon jogos törekvésben, hogy Magyar hazánk állami önállását visz-
szaszerezze, s a szabad hazában teljes mérvben gyakori érvényre
jussanak és következetes fejlesztést nyerjenek azon demokráciai
elvek, melynek elsõ alapját a sem nekem, sem senki más egyes em-
bernek nem, hanem csak a kor visszautasíthatatlan követelmé-
nyének s az összes nemzet szellemének tulajdonítható 1848-iki
törvényhozás rakta le. S melynek teljes valósítása is, nem egyes
ember gyönge erejétõl, hanem csak a vállvetett közakarattól, s a
Nép hazafias határozottságától remélhetõ. Fogadja Elnök Úr, s
legyen szíves a kör közönségének átadni úgy magam, mint fiam
részérõl tiszteletünket, s rokonérzetû üdvözletünket.�
Sajnos ezt a Kossuth-levelet nem tudtuk kiállítani, mert ma egy

számunkra ismeretlen dömsödi család õrzi.
Az óra megkezdéseként Kossuth Lajos saját szavai szóltak hoz-

zánk, fonográf hangfelvételrõl. Ennek a felvételnek 1890. október 6-
án Aradon, az emlékmû felavatása alkalmából kellet volna elhan-
goznia. Ez a beszéd azonban ott soha nem hangzott el. Mi szerencsé-
sek voltunk, hogy ezt most eredetiben meghallgattuk. Egyébként ez
a legkorábbi máig ismert fennmaradt magyar beszédhangfelvétel.
Ma az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtárában található meg.
Ez volt az én meglepetésem az órához. Ezután pedig Gavlik István
tanár úr beszélt Kossuthról.
Hogyan látták ezt az órát a gyerekek?
Erre a kérdésre a 4. a osztályosoknak (Balázsné Dani Erzsébet

tanulóinak) az írásaiból szeretnék idézni:
�Az elõadáson sok mindent tudtunk meg. Pista bácsi beszélt

arról, hogy díszpolgári címmel tisztelték meg Kossuth Lajost Döm-
södön. Beszélt arról is, hogy 19 megyei levéltárban volt és kutatott.
A végén Pista bácsi köré álltunk és azt mondta: »Nagyon örülök,
hogy eljöhettem Dömsödre.« Nekem nagyon tetszett ez az elõadás,
mert sok olyan dolgot tudtam meg, amit még soha nem hallottam.
Sok mindent nem tudok Dömsödrõl, de a tanár nénitõl és Pista
bácsitól nagyon sokat tudtam meg. A háttér nagyon szép volt.�
�A szabadságharcnál a katonák önként jelentkeztek harcolni a

szabadságért.�
�Arról is volt szó, hogy Kossuth a 13 aradi vértanú elé lehajolt és

mondott egy imát.�

KOSSUTH KAPCSOLATA DÖMSÖDDEL

Folytatás a következõ oldalon.
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�Megtudtam, hogy Kossuth Lajost 1868-ban a Demokrata Kör
tiszteletbeli elnökévé választották, illetve Dömsöd díszpolgára lett.
Örültem, hogy Ági néniék ezt megszervezték, mert így sokkal töb-
bet tudtam meg Kossuth Lajosról, és köszönöm nekik!�

Hogyan vélekedett az akkori dömsödi ember Kossuth Lajosról?
Erre a kérdésre Dégh Linda anekdotagyûjteményébõl szeretnék

idézni:
�Ki volt Kossuth?
Kossuth temetésin többen is ott voltunk Dömsödrül. Egy embör

mög aszongya, mikor mönt a kocsi, mög a kiséret, hogy még egy
ilyen embörnek is ilyen nagy fölvonulást csinálnak?
Fölzudult erre a nép.
Azt mondtam neki:
� Maga magyar embör?
� Hogy ü az.
� Nem bizony, hanem kutyának való az, aki ilyenöket beszél.

Tudja maga ki volt az a Kossuth Lajos? Ha az az embör nem lött
volna, magának annyi földje se lönne, ahova leüljön!

Horváth János 87 éves
földmûves, Dömsöd�

Remélem, sikerült közvetítenünk olyan gondolatokat, ismerete-
ket, amelynek segítségével jobban megismertethettük az adott kor és
szülõfalunk történelmének ezen korszakát.
E rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vevõ intéz-

mények vezetõinek, munkatársainak szeretnék köszönetet mondani,
amelyek a következõk:
Petõfi Sándor Emlékmúzeum
Gr. Széchenyi István Általános Iskola
Dezsõ Lajos Zeneiskola (Nagy Seby)
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
Jancsó Attila (ifjú helytörténész)
és nem utolsósorban a Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár

munkatársai, nyugdíjasai.
Markóné Zöldág Ágnes

könyvtárvezetõ

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii

�Õsi mestereink�
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. cso-
portoknak elõremegbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: SzabóAndrea: 06 30 59 47 169

JancsóAttila: 06 20 80 221 99

ADömsödiÁltalános Ipartestület
bérbeadja 2344Dömsöd,Petõfi S. u.
11-13. sz. alatt található igényesen

felújított nagytermét,mely alkalmas
rendezvények, baráti, családi össze-
jövetelekmegtartására (max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása

Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csüt.: 10-16,
Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel

várunk!

*** *** *** *** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban

Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Folytatás az elõzõ oldalról. Fotók: Vass
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M E G H Í V Ó
Író-olvasó találkozóra

APetõfi Sándor
Oktatási és
Mûvelõdési

Központ 2016.
december 9-én,
pénteken, 18
órai kezdettel
író-olvasó

találkozót tart,
melyre szeretettel
várunkminden
olvasni szeretõ
érdeklõdõt.

Vendégünk Kopor Tihamér író, aki részben már maga is dömsödi
lakos.
A találkozón bemutatjuk az író eddig megjelent könyveit, azokból

részletek hangzanak el, és színjátszó csoportunk dramatizált részleteket
is elõad belõlük.
Meghallgathatjuk Kopor Tihamér elõadását a mûvek születésének

körülményeirõl, az emberi lélek belsõ mozgatóiról, és a regények
esetleges aktualitásamellett azok tágabb összefüggéseirõl is.
Ezt követõen közös beszélgetésre is sor kerül a mûvek kapcsán

felmerülõ gondolatokról.
A helyszínen lehetõség lesz a könyvek kedvezõ, kiadói áron történõ

megvásárlására, valamint az író dedikálására.

A 2012. évi XXX. törvény (a magyar nemzeti értékek-
rõl és a hungarikumokról) és a 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet (a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gon-
dozásáról) alapján és mentén Dömsödön is megalakult az
Értéktár Bizottság, amely az idei nyár folyamán újraszer-
vezõdött.
A kormányrendeletnekmegfelelõen a képviselõ-testület

által megszavazott 3 vezetõségi taggal indultunk: Varga
Gézáné, Tarr-Sipos Zsuzsa és Jancsó Attila. A munkánkat
nagyban segíti Vass Ilona is. A kormányrendeletben meg-
határozott nyolc témakörben kerestünk témafelelõsöket.
1. agrár- és élelmiszergazdaság: témafelelõs: Sáfrán József
2. egészség és életmód: témafelelõs: VargaGézáné
3. épített környezet: témafelelõs: Tarr-Sipos Zsuzsa
4. ipari ésmûszaki megoldások: témafelelõs: Imre Péter és
Horváth Béla

5. kulturális örökség: témafelelõs:Vass Ilona és JancsóAttila
6. sport: témafelelõs: Varsányi Elemér és Varsányi Antal
7. természeti környezet: témafelelõs: Nagy István
8. turizmus és vendéglátás: témafelelõs: Bõdi Endréné és
Tóth Imréné
Amunkánk alapvetõ lényege, hogy a helyben lévõ érté-

keket feltárjuk és az utókor számára megõrizzük. Ezek az
értékek elsõsorban a helyiek számára jelentõs értékek, de
az értéktárak rendszere egy piramist alkot, ami azt jelenti,
hogy legalul vannak a települési értéktárak, mint a miénk,
utána amegyeiek és legfelül helyezkedik el a Hungarikum
Bizottság. Az biztos, hogy rengeteg helyi értékünk
lesz(van!), és lesz egy jópár, ami megyei szinten is érték-
nek bizonyul majd, a nagy kutatásban lehet, hogy rálelünk
majd egy-egy hungarikumra is!
A fõ témáinkon belül vannak témafelelõseink, demindig

az aktuálisan, a bizottság általmeghatározott fõ témakörön-
kénti egy-két konkrét értéket tárunk fel. Ígymindig az aktu-
ális témában kompetens személyt keressük meg, akinek
szükség esetén a témafelelõs segítségére lesz. Így vesz részt
most a jelenlegimunkában Szabóné Lévai Csilla is.
A bizottságunk havonta legalább egyszer ülésezik, a

meghívott témafelelõsökkel beszélgetünk az aktuálisan
feltárandó értékekrõl, illetve az elkészültmunkákat beszél-
jükmeg.
A települési Értéktárba felvett értékekrõl itt az újságban

és Dömsöd honlapján adunkmajd tájékoztatást.
Tarr-Sipos Zsuzsa, Értéktár Bizottság elnöke

Lassan gyûjtögeti
csapatunk a pontokat
Táborfalva : Dömsöd 0:6 (0:2)
Dömsöd: Szilágyi � Turcsán, Faragó, Kelemen, Kardos � Lakatos,

Rösch, Garai (Kalapács) � Cziráky, (Kajdácsi), Balogh, Végh. Edzõ:
Székely. Góllövõink: Rösch 2, Turcsán 2, Balogh 2.
Az idény legjobb eredménye. A csapat ezen a mérkõzésen magára

talált.

Dömsöd : Újahartyán 2:1 (0:1)
Dömsöd: Szilágyi, Turcsán, Faragó, Czigler, Kelemen (Lakatos),

Kardos, Rösch, (Kajdácsi), Kalapács � Cziráky, (Garai), Balogh,
(Palotai), Végh. Edzõ: Székely.
Végre nagy küzdelemben itthon gyõzelem. Gólszerzõink: Cziráky,

Palotai.

Örkény : Dömsöd 5 :1 (2:1)
Csak az elsõ félidõben tudta tartani csapatunk a lépést a szintén

szebb napokat látott ellenféllel. ADömsöd gólját Palotai szerezte.

Ócsa : Dömsöd 1:1 (0:0)
A csapatunk gólját VéghGábor szerezte.
Dömsöd 8 ponttal a 13. helyen áll.
Az utolsó hazaimérkõzés november 19-én leszAlsónémedi ellen 13

órakor!
Varsányi Antal

Dömsödi Értéktár Bizottság
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Október 06.
Nemzeti Gyásznap
Az 1848-49-es szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte,

mely fokozta a veszteséget, a hõsi áldozatok számát. Ez a nap mélyen
bevésõdött nemzetünk történelmébe. Erre emlékeztünk 2016. októ-
ber 6-án 18 órakor a Dömsödi Református Nagytemplomban. Szabó
Péter lelkipásztor prédikációjában a bátorságot hangsúlyozta, mely a
�48-as szabadságharcosokat, a hõsöket jellemezte. Ez a nap, október
6.-a Nemzeti Gyásznap. A református templomban összegyûlt döm-
södiek méltón emlékeztek rá.
Az Aradi vértanúk utolsó napjait, gondolatait idézték fel a Kiskun-

lacházi Szakközépiskola tanulói, forrásként felhasználva azokat a
magánlevelezéseket, naplóbejegyzéseket, melyeket szeretteiknek
hagytak hátra az elítéltek. Az emlékmûsort összeállította és a gyere-
keket felkészítette Kovácsné Nagy Mária tanárnõ. Szereplõk voltak:
Bõcze Bernadett tanárnõ, Fekete Szilvia, Kolompár Petra, Kolompár
Dániel, Madarász Márk, Tóth Attila, Povenszki Balázs, ifj. Bõdi
Endre.
Az 1848-49-es szabadságharc az egész országot megmozgatta.

Dömsöd és Dab településekrõl önkéntesen vonultak be a fiatalok,
melynek írásos nyoma, forrása K. Nagy László: Dab község története
c. gépírásos kéziratában és
az 1868-ban kiadott Kos-
suth Albumban maradtak
fenn.
A forrásanyag a Petõfi

Emlékmúzeum irattárában
található, mely az ünnep-
ségen az Iringó Színjátszó
Kör tolmácsolásában ke-
rült a nyilvánosság elé. (Itt
olvasható:)
Az 1848-49-es szabad-

ságharc leverését követõ
esztendõkben nyíltan fel-
vállalni a nemzeti szabad-
ságértékeket tilos volt.
1867 � a kiegyezést követõen az államhatalom még mindig nem vett
tudomást a forradalomról, a szabadságharcról, de az emberek emlé-
keztek. Honvédegyletek alakultak, kiadványok jelentek meg.
Dömsödön ekkor alakult meg az 1848-49-es szabadságharc kato-

náit tömörítõ Honvéd Egylet. Megvásárolták az 1868-as kiadású
Kossuth Album egy példányát, melynek elsõ üres lapjára kézzel je-
gyezték fel az egylet tagjai közül azok neveit, akik az 1848-49-es sza-
badságharc dömsödi résztvevõi voltak, hátlapjára pedig azt a foga-
dalmat, mely szerint e könyvet idegenek kezébe nem engedik.
Idézet:

�Honvéd gyõlés marczius 26 dik 1869 évben.
Minthogy az Kossuth Album az honvédi pénzen volt véve tehát maji

gyûlésen elhatároztatott, hogy semmiféle olvasóköröknek át nem lesz ad-
va, hanem marad mindig az összes honvédek keze alatt. Mindig csak az
honvédek rendelkezhetnek róla, senki csupán csak az honvédeknek. Min-
den évben el fog határoztatni, ki viseli gondját ez könyvnek.Minden betsü-
letes honvéd aki elviszi ez könyvet, negyvennyolcz ora alatt okvetetlen tar-
tozik visszavenni és senkinek másnakmagán kívül nem szabad kiadni.
Kelt. DömsödHonvéd gyûlésenmarzius 26 dika

Jelenlévõk kezünk aláírá-
sával bizonyítják: Szûcs Im-
re, Bata Sándor, Fehér Já-
nos, Tóth Imre, Kudar Sán-
dor, Szekeres György, Máté
Gábor.�
K. Nagy László, Dab

község történetének gép-
írásos kéziratában Döm-
söd és Dab szabadsághar-
cosainak névsorát a követ-
kezõk szerint közli:
�Dömsöd és Dab haza-

szeretetét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy az 1848-
49-es szabadságharcbaKos-

suth lángoló szavára önként és tömegesen jelentkeztek a haza védelmére.
A Honvédelmi Bizottmány határozatának megfelelõen Dömsöd 4

katonát, Dab pedig fél katonát (értendõ felszerelésben) tartozott adni
a hazának.
A kötelezõvel szemben Dömsödrõl 81-en, Dabról 8-an vonultak be

honvédnek.
Dömsödrõl bevonuló honvédek névsora (81 fõ):
Faragó Mihály, Juhász Mátyás, Ratkai János, Szücs Imre, Juhász Gá-

bor, Takács Mátyás, Kuruczi Bálint, Mészáros György, Mészáros Antal,
Tatár József , Gergely János, Szabados Gábor, Csides Bertalan, Szekeres
György, Szabó József, Kovács Sándor, Orosz Mátyás, Balogh Mihály,
Papp Sándor, LászlóGergely, Csonka János, Balassa József, Dani István,
Béczi Sándor, IspánGábor, Csizmadia Jónás,M. SzabóDániel,Mészáros
Sámuel, I. Balogh István, Péter József, Jónás István, Bolyó Jónás, Juhász
József, Siket József, Kudar Sándor, Csegei Gábor, Denke Mihály, Bata
Sándor, Krizsa József, Tóth Imre, Bulyáki József, Krizsa Mihály, Tóth
Miklós, Zsiba István, Kun Imre, Nagy Miklós, Hegedûs Mihály, Takács
Mihály, Ispán József, Szabó Pál, Csegei Péter, Bödõ Imre, Kudar Mihály,
Jaksa András, Horváth László, Csécs Mihály, Nagy János, Fehér János,
Földvári Imre, Marjai Mihály, Bódog Imre, Máté Antal, Bögös Imre,
Turóczi Imre, Salai Dávid, Karácsonyi Istvány, Máté Gábor, Kanász Jó-
nás, Szabó József (Bugyi), Mak József, C. Kovács Imre, Németh Dávid,
Szabó János, Tábori János,Miskolczi István, Csereki János, CserMihály,
Tóth József, Szarka Imre, CsergõGábor, Domokos József.
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Dabról bevonuló honvédek névsora (8 fõ):
Makádi Lajos, Kovács Lajos, Õzes Gergely, Szabó Pál, Kópis Jozsef,

Révész Ferenc, Kapás Lajos, VéghAndrás.
(Makádi Lajos községi bíró volt, akit az osztrák bíróság börtönbünte-

tésre ítélt. Neve után ez a feljegyzés olvasható:
-A forradalom szele által elsodortatott.-�
Dömsödön a református temetõben nyugszik Csapó Pál honvéd õr-

nagy.
Sírkövén a felirat:
�Itt nyugszik Ecsedi Csapó Pál 1848-diki Honvédezredesnek Pestvidé-

ki Kir. Törvényszék Elnökének áldott hamvai. Meghalt 1878. szept. 21-én
54 éves korában. Aki a közjónak szentelte szívét s nemesen szólt, és neme-
senmunkált, nem viszi sírba nevét.�
Gyülekezetünk tagjai, a �Még 1000 évDömsödért Egyesület�, a képvi-

selõk és a megemlékezõk közös fõhajtással helyeztek el egy-egy szál vi-
rágot, mécsest a Hõsök szobránál, gondolva azokra a bátor dömsödi és
dabi honvédekre, akik az 1848-49-es szabadságharcban hõsiesen harcol-
tak!A virágokat Tassi László virágkertész és családja adományozta, ezzel
kifejezve tiszteletét Nemzeti Gyásznapon.

Szöveg és fotók: Vass Ilona

ÜdvözlökMindenKedves Olvasót!

A mai cikkben bemutatom Önöknek és Nektek a Brilliance termé-
keket, amelyeket a festett haj ápolására fejlesztettek ki. Van vékony és
vastag szálú hajhoz kifejlesztett termék.
AZÚJBRILLIANCETERMÉKVONALCARE3ÁPOLÁSSAL
LÁSSA �AMAXIMÁLIS SZÍNCSILLOGÁST
TAPINTSA �ACSÁBÍTÓPUHASÁGOT
ÉREZZE �APRÉMIUMFINOM ILLATOKAT

�Könnyed kondicionáló termékek: vékony szálú/normál festett hajra
� Ápoló kondicionáló termékek: vastag szálú festett hajra
� Speciális hatóanyagok: gyémántpor és orchidea kivonat

Íme a Termékcsalád:

BRILLIANCE SAMPON: Színvédõ sampon, mely
megóvja a hajfestékkel és a színezõvel elért színeredményt,
miközben fokozza a festett haj ragyogását! Mindkét formula
segít fokozni a festett haj ragyogását. Még a vékonyszálú haj
is fénnyel és életerõvel telítõdikmeg, miközben a vastag szá-
lú ellenállhatatlanul simává és puha tapintásúvá válik.
�Megóvja a Koleston Perfect-tel és Color Touch-csal fes-
tett színeredményeket

� Ápoló és könnyed kondicionálási szintek
� Speciális összetevõ: gyémántpor

ÚJ WELLA PROFESSIO-
NALS CARE BRILLIANCE
KONDICIONÁLÓ: Mindkét
formula hidratálja a festett hajat. A
vékony szálú hajnak ragyogó
fényt ad és könnyed esést biztosít,
míg a vastag szálú és nehezen kezelhetõ hajat csillogóvá és puha tapintá-
súvá varázsolja.
� Ápoló és könnyed kondicionáló szintek
� Speciális összetevõ: gyémántpor

WELLA PROFESSIONALS CARE BRILLIANCE
PAKOLÁS:Mindkét formula azonnal fokozza a festett haj ra-
gyogását, és könnyed esést biztosít a hajnak ellenállhatatlanul
puha tapintással.
�Megóvja a Koleston Perfect-tel és Color Touch-csal festett színered-
ményeket

� Ápoló és könnyed kondicionálószintek
� Speciális összetevõ: gyémántpor

ÚJWELLAPROFESSIONALSCAREHAJBANMARA-
DÓ BALZSAM SPRAY: Selymes simaságot biztosít a hosszú
haj számára.
� Bármely hajtípusra
� Speciális összetevõ: orchidea kivonat Összeáll.:MatulaBettina

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
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VÍZSZINTES
1.: versidézet Csokonai VitézMihály versé-

bõl, amegfejtés elsõ része, zárt betûk:m, b
16.: ázsiai állam lakosa
17.: állóvíz
18.: rossz bor
19.: éneklõ szócska
20.: néma bakó!
21.: ismételt tiltás
23.: sarok, szeglet
24.: szófaj, cselekményt is fejez ki
25.: nagyméretû, óriás
29.: egyezség
31.: te és én
32.:messzire
33.:menyasszony keverve!
34.: vágja a kenyeret
36.: szint
38.: ilyen a tó és a tenger is!
39.:mohamedán elöljáró
41.: kettõzve afrikai dob
42.: becézett férfinév
44.:mely személy?
45.: a sertés része, finom leves van belõle
47.: fogva, kezdve
49.: a lantán vegyjele
51.: helyrag, a -ra párja
53.: a cink vegyjele
55.:Attila becézve
56.: Petõfi Sándor verse
62.: a versidézetmásodik része
63.: ellenérték

FÜGGÕLEGES
1.: közelebb jut a céljához
2.: klasszikus névelõ
3.: az egyik oldal
4.: nagyon régi
5.: üres tíz!
6.: kérész
7.: a túloldalra
8.: nemmûködik
9.: a nitrogén vegyjele
10.: védte, óvta
11.: vej
12.: férfinév
13.: torkig van, megelégel
14.: a távolba
15.: közvetítés, sugárzás
22.: ismert �ûrmanó�
26.: disznók szállása
27.: stratégiai játék
28.: vízben haladó
30.: római 52-es
31.:Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
35.: leejt része!
37.: valakinek a szomját oltó
38.: téli sport
40.: vés, karcol
43.: állóvízi
46.: redõny
48.: apóka, bácsika
50.: hanem vég nélkül!
52.: csapadék
54.: központi égitest

57.: középen védõ!
58.: a cirkónium vegyjele
59.: zárthelyi dolgozat az iskolában
60.: kémiai elem, vegyjele: Sn
61.: páratlan rajt!

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,CSAKEGY

LAPON, BORÍTÉKNÉLKÜLKÉRJÜK
BEDOBNIAGYÛJTÕKBE!!

KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás

Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.)

A SZEPTEMBERI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:

�A TÁBLÁT TENYEREMMEL
LETÖRÖLNI NEM SZABAD�

A SZEPTEMBERI SZÁMNYERTESE:
LEIDL ISTVÁN

DÖMSÖD, PONTYUTCA8.

Amegfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert), Harsányiné
Dobos Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 62.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2016. DECEMBER 10.
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A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület Köz-
hasznú Szervezet szervezésében a 20 éves ha-
gyományoknak megfelelõen, 2016-ban is le-
hetõség nyílik arra, hogy a szülõk, nagyszülõk,
barátok és ismerõsök csomagot és ajándékot
küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeret-

teiknek és barátaiknak aMikulással krampuszok kíséretében.
Az ajándékokat 2016. december 5-én HÉTFÕN délután Dömsöd
Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki (17.00 és 20.00 óra
között)!
Figyelem!Mindenkinek a saját igényei és lehetõségei szerint összeállított,
vásárolt csomagját és ajándékait adja át aMikulás.
Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot a megrende-
léskor kell megfizetni, amegrendelõhelyen!
KérjükÖnöket, hogy amegrendeléskor adjákmeg a pontos adatokat, JEL-
LEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a Megrendelõlapon, itt jelezzék, hogy
hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék, hogy
aMikulás és kísérete ismegtalálja a csomagokat és átadhassa azt!
MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, NE ADJANAK LE CSOMAGOT,
AJÁNDÉKOTAMEGRENDELÕHELYEN!!
Megrendelõhelyek:
�MIZSE diszkont �Dömsöd, Kossuth L. u.
� Élelmiszer-Zöldségbolt (FaragóABC) Dömsöd, Kos-
suth L. u.

� Cse-LiHorgászbolt, Horváth-kert
� DobosABC �Dömsöd, Váczi utca
� Zöldségbolt (Gulyásné Marika) � Dömsöd, Bajcsy-
Zs. u.

� Sipos Vegyesbolt � Dömsöd, Irinyi utca
� KishercegGyerekház �Dömsöd, Petõfi tér 3-5.
Jelentkezési határidõ: 2016. december 3. SZOMBAT � az üzletek
nyitva tartása szerint!
Amegrendelést minden esetben írásban és két példányban kérjükmegad-
ni, a megrendelõlap a fenti helyeken találhatómeg!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet Elnöke

Mikulás program elõzetes:
2016. december 4-én VASÁRNAP reggel 10,00 órától a Petõfi Múzeum
elõl indul a kocsikázás a Mikulással, valamint felállításra kerül a Falusi
Betlehemes. Kísérõ programok a múzeumban, mesesarok, diavetítés,
kézmûves foglalkoztatók 12,00 óráig.

AKishercegGyerekháztól a tavalyi sikeresMikulás-futást hirdetjükvasárnap
délelõtt 11.00-tõl (Gyerekház �Szív utca �Horváth-kert �Bocskai utca, illet-
veGyerekház �Szabadság utca �BajcsyZs. u. �CBAparkoló �Bocskai ut-
ca). Sok szeretettel hívjukés várjukagyerekeket és felnõtteket egyaránt.Aki
MikulásvagyKrampusz, netánAngyalka jelmezben fut, azt különdíjazzuk.
Vasárnap délután egy mesejátékkal kedveskedünk a gyerekeknek s a fel-
nõtteknek egyaránt. INGYENES program!

Csomagkiszállítás 2016. december 5-én HÉTFÕN, a szo-
kásos felvonulás a Horváth-kerthez, ahol a Mikulások
és a krampuszok szaloncukrot osztogatnak a verselõ
és éneklõ apróságoknak.
(Ide hívjuk és várjuk a vállalkozó kedvû iskolai cso-
portokat és osztályokat, akik különbözõ finomságo-
kat � kürtõskalács, fánk, lángos stb. stb. � készíte-
nek és árulnak a várakozó nagyérdemûnek.)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a részletes
programról, idõpontokról és díjakról plakátokon, a face-

bookon és az interneten tájékoztatunk mindenkit.
Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját a Mikulás prog-
ramokra:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet,
a segítõik, támogatóik, s természetesen aMikulás és a krampuszok

Felhívás a Krampuszok felé!
Akik tavaly voltak krampuszok, most õket várjuk újra � kivéve azo-
kat, akik már kijárták a 8.-at �, jelentkezni lehet a Tarrné Zsóka
néninél a GAMESZ konyhán, Táncsics utca.
Jelentkezési határidõ 2016. december 1. csütörtök.

MMMM IIII KKKKUUUULLLLÁÁÁÁSSSS ---- VVVVÁÁÁÁRRRRÁÁÁÁSSSS
DDöömmssööddöönn 22001166
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Az Iringó SzínjátszóKör hosszú évek óta látogat el a szomszédos és tá-
volabbi településekre, különbözõ programok keretén belül, hogy szóra-
koztassa a nagyérdemû közönséget, a hazai lelkes közönségemellett.
Ezt a hagyományt folytatva idén õsszel Szalkszentmártonban szerepel-

tünk a KÖSZI Egyesület felkérésére, az ünnepi díjátadó programjukon.
Ez az Egyesület folytatja nagy lelkesedéssel a faluszépítést, állít különbö-
zõ szép köztéri szobrokat, épít buszmegállókat, sportpályát, s ad át díjakat
azoknak, akik lelkesen dolgoznak azon, hogy Szalkszentmárton minél
szebb hely legyen. A jelek
szerint nagyon sikeresek. A
díjátadó után mutatkozott be
az Iringó Színjátszó Kör Kéri
Ferenc: �Lopótök, avagy a
Mari nem olyan� címû nép-
színmûvel. A közönség rea-
gálásából megítélve nem kis
sikerrel, a mûsorról a 7 Tv is
készített felvételt. Már meg-
kaptuk a jövõ évi meghívást.
Egy állófogadás keretén beül
folyt a kötetlen beszélgetés,
szervezõk, díjazottak, szerep-
lõk és a közönség között.
Szeptember 24-én szintén

a több éves hagyományt foly-
tatva vendégszerepeltünk fel-
vidéki, szlovákiai testvértele-
pülésünkön, Fûrön � Rubány
� egy Kis-Duna-menti aján-

dékmûsorral. Az Iringó Színjátszó Kör mellett Bobák Soma zongoramû-
vész, BõczeBernadett énekesnõ, aMajosházi HajnalcsillagHagyomány-
õrzõ Néptánc Csoport, László Irénke vezetésével szórakoztatta fûri bará-
tainkat. Egy rövid esztergomi séta után érkeztünk meg Fûrbe, majd a szí-
vélyes vendéglátás utánmutatkoztunk be.
A lendületes és virtuóz zongoramûsor után jöttek a szívhez szóló éne-

kek, dalok, majd az Iringó elõadásában a �Mari nem olyan� címû darab,
végül a Hajnalcsillagmûsora zárta a programot.

Köszönjük a meghívást s a
szívélyes vendéglátást a fûri
CSEMADOK szervezetnek,
PetrikMarikának, Zachar �t� -
pánka polgármester asszony-
nak. Külön köszönet Kiss Gá-
bornak, Majosháza polgár-
mesterének, hogy a technikai
hátteret nem csak a Zenés
Nyári Esték keretén belül biz-
tosította, hanem itt ezen a ven-
dégszereplésen is.
Miminden alkalommal úgy

érezzük, hogy hazamegyünk,
mikor ellátogatunk Fûrbe, s
szívünk megtelik örömmel.
Remélem, ebbõl az érzésbõl
sokat tudtunk visszaadni azon
a szép szombat estén a népes
számú közönségnek.
Itt szeretnénk megjegyezni,

Vendégszereplések, avagy a Mari nem olyan
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KishercegGyerekház 2016.
november - december havi

programjai
2016. november 10. Márton-napi libazsúr
2016. november 22. szappankészítésGudmon Ildivel
2016. november 30-31. adventi kreatív délelõtt

ablakdíszek papírból
2016. december 6. adventi decoupage technika
2016. december 8. Télapó ünnepség

rendszeresen bejáró gyerekházas
kicsiketmegajándékozzaaMikulás!

2016. december 12. karácsonyfa díszítése közösen
2016. december 13. gyerekház karácsonya

rendszeresen (!!) bejáró gyereke-
ketmegajándékozza a Jézuska!

2016. december 14-15. kreatív karácsonyfadíszek fla-
konból

2016. december 19. kreatív délelõtt � ajtódíszek ké-
szítése

Minden csütörtök délelõtt továbbra is zenebölcsi
Horváth-Nagy Emesével

A változtatás jogát fenntartjuk és foglalkozásainkra várunk
mindenkit sok szeretettel!

Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

hogy aki kedvet érez a felnõtt színjátszáshoz, szeretne szerepelni, egy jó
kis közösséghez tartozni, azt sok szeretettel hívja és várja az Iringó Szín-
játszóKör.
(A próbák keddenként 19,00 órától vannak aGyerekházban, demegta-

lálhatók vagyunk a facebookon is.)
Iringó SzínjátszóKör

Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Mert adni jó!
�Ha nem alszol már a mackóddal, nem rendezel versenyt a

matchboxaidnak, és ha már piknikezni sem a Százholdas Pa-
gonyba jársz, akkor adományozd el jobb sorsa érdemes játé-
kaidat és könyveidet a Dömsödi Kisherceg Biztos Kezdet
Gyerekháznak!�
A 2015-ös gyûjtési akciónkat újra meghirdetjük. Remélhe-

tõleg idén is sok gyermeknek és családnak nyújtunk kellemes
ünnepi élményt, ajándékot. Minden kedves adományozót vá-
runk 2016. november 14. hétfõtõl � 2016. november 30. hét-
fõig Dömsödön a Kisherceg Gyerekházban (2344 Dömsöd,
Petõfi tér 2-3., bejárat aBocskai utca felõl!) 08.00 és 12.00 kö-
zött. Az adományok játékok,mese- és szakácskönyvek, ruhák
lehetnek. Csomagban, cipõsdobozban is szívesen vesszük a
felajánlásokat a 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6. címre az
Egyesületünkre címezve.
Köszönettel:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület,
KishercegGyerekház

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany

ésVecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Bejelentkezéssel is látogatható,
egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet:

06-20-253-2589
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Könyvbemutató és megemlékezés:
Hubert Ildikó ��Tükör által homályosan� Bazsonyi Aranyról

2016. október 13-án Dömsödön került be-
mutatásra Hubert Ildikó legújabb könyve,
mely Bazsonyi Aranyról szól.
Bazsonyi Arany a mûvész, az író, az em-

ber, Dömsöd díszpolgára immár öt esztende-
je hagyott itt bennünket. Erre emlékezve sír-
ján virágot helyeztünk el és mécsest gyújtot-
tunk. Szabó Péter lelkipásztor vezetésével
mondtunk közös imát s énekeltünk protes-
táns és katolikus énekeket.
Ezt követõen a Mûvelõdési Központ ka-

maratermében hallgathattunk beszélgetést
Hubert Ildikó: �Tükör által homályosan�
Bazsonyi Aranyról c. könyvének szellemi
indíttatásáról, a megjelenés technikai hátte-
rérõl.
A szerzõvel Endreffyné Takács Mária be-

szélgetett.
Megtudtuk, hogy a szerzõt elsõsorban az a

szemlélet inspirálta a kötet létrehozásában,
mely szerint hiába a ha-
gyaték, ha megfeledke-
zünk róla, és arról is,
aki reánk hagyta. Is-
mernünk kell Õt! Így
buzdított minden jelen-
lévõt, hogy otthon is
hozzanak létre egy kis
levéltárat, ahol a fotó-
felvételek hátuljára a
dátumot s a neveket
feljegyzik és a fonto-
sabb levelezéseket
megõrzik. Ezt tette
Bazsonyi Arany is,
ahogyan lefestette, le-
rajzolta szüleit, szülõ-
földjét.
A kötet címe: �Tükör által homályosan�

(1 Kor. 13, 12.) Bibliai idézet.
Azért lett ez a címe a könyvnek, mert egy

talányos kép és az itt kiállított festmény ezt
kiválóan érzékeltette.

�Töredékek hiába maradtak fent Arany-
ról, mégsem tudunk meg mindent az igazán
emberi mélységeirõl. Az ember arca egy fo-
kig mindig láthatatlan marad. Többször is
megfogalmazta, ha belenézünk a tükörbe, a
magunk igazi énjét látjuk, ami kegyetlenül
õszinte.
Az a sok portré, ami fennmaradt Aranyról,

egyik sem szép és idealizált kép. Már halála
elõtt 15 évvel öregkori portrékat festett ma-
gáról. Õ már akkor öreg arcát látta, elha-
gyatva, vagyis szenvedve, készülõdve a nagy
útra.� � magyarázta a szerzõ.
Endreffyné Takács Mária Benedetta nõ-

vérre utalva (akihez Bazsonyi Arany levelei
íródtak) kérdezett rá a Kalocsai Érseki Gim-
náziumra, az ott eltöltött évek nyomaira.
A szerzõ válaszából kitûnt, hogy Bazsonyi

Arany gimnáziumi tanára volt Benedetta nõ-
vér. Maga a mûvésznõ is apácának készült,

mégis a festés, a mûvészethez való vonzódá-
sa erõsebb volt. Ahogy a rendeket felszámol-
ták, a nõvért másfelé sodorta a sors, külföld-
re került. A mûvésznõ azonban folyamatos
levelezésben állt egykori tanárával, aki nem-

csak tanára volt, hanem egyben hívõ társa is,
így nem kellett attól tartania, hogy gondola-
tait a nõvér másképpen értelmezi. Fix pontot
jelentett Bazsonyi Arany életében, barát volt,

akivel mindent meg-
beszélhetett.
A bemutatón szó

esett a család kulák-
ságáról, az írásos ha-
gyaték levéltári gon-
dozásáról és a mû-
vésznõ, valamint Ve-
csési Sándor közös
életérõl, melyet a
szerzõ egy mondattal
a következõképp jel-
lemzett: �Egymást véd-
ve élték életüket.�
A kötet technikai

megjelenésérõl Rühl
Gizella, a Víz�P�Art
közalapítvány alelnö-

ke számolt be. Elmondta, hogy az eredetileg
tervezett 50-100 db-os példányszámot a
megkeresett önkormányzatok (köztük a
dömsödi is), civil és egyházi szervezetek,
magánszemélyek támogatásával 600 pél-
dányban tudták kinyomtatni. Örömmel
nyugtázta, hogy ez egy csodálatos összefo-
gás volt, és boldogan segített a szerzõnek a
könyv kiadásának megvalósításában!
A bemutató végén a könyveket meg lehe-

tett vásárolni, s igény szerint a szerzõ: Hu-
bert Ildikó szeretettel dedikálta azokat.

Tisztelt Olvasók!
A könyv 3000 Ft-ért megvásárolható. Ol-

vasmányos, jó stílusban megírt kiadvány,
mely kitûnõ ajándék lehet alkalmakra, kará-
csonyra egyaránt.
Érdeklõdni a 06-20-253-2589-es telefon-

számon Vass Ilonánál.
Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Utoljára 2012 októberében készítettem inter-
jút Horváth Béla kádármesterrel. Akkor elsõsor-
ban mesterségérõl és az indulásról kérdezgettem
Õt, hiszen nem mindennapi, hogy egy fiatalem-
ber ezt a szakmát választja. Szeretettel beszélt ró-
la, s emellett büszkén mutatta egyéb faragásait,
melyek igen tetszetõs gyertyatartók, tálak, eser-
nyõtartó és egyéb használati tárgyak voltak. Az-
óta eltelt négy esztendõ, és a kádármester fárad-
hatatlanul dolgozik, lankadatlanul örömöt lelve
munkájában. Az anyag ismerete, tisztelete és
szeretete látszik az elkészített darabokon. Sza-
badidejében szakkört vezet, alkotótáborokba jár,
és egyre gyarapítja ismereteit. Idén átvehette a
Dömsödért Emlékplakett elismerõ oklevelet.
Most novemberben arra gondoltam, hogy is-

mét felkeresem, és a napjainkban újraéledõ feje-
fa elkészítésérõl, illetve az augusztusban átadott
Rákóczi-szobormegformálásáról faggatom.
�DömsödönatemetõbenésugyanúgyDabon

is valamikor gondosan megmunkált fejefák tu-
dattakazottnyugvókról.Napjainkraezekmeg-
ritkultak, többnyire gránitból és márványból
készültemlékeketállítatnakazemberekelhunyt
szeretteikre emlékezve.Mégis, imitt-amott szin-
te szokatlanul újabb fejefák jelennekmeg a sír-
kertekben.Önhogyan látja ezt?
� Itthon is, és országosan is valóban kezd újjáé-

ledni a fejfakészíttetés. Egyre többen érdeklõd-
nek iránta. Például most az õsz végén faragtam
egyet, amit Gyõrbe vittek el; Zalaegerszeg városa
nagyon érdekes és izgalmas vállalkozásba fogott.
Egy 110-120 db-os fejfaparkot hoznak létre,mely
a Kárpát-medencében fellelhetõ fejfatípusokat
sorakoztatja fel, tájegységenként. Ez a lehetõség
minden évben õsszel van, és akik jelentkeznek,
eljönnek, hozzák a szerszámaikat, szakkönyveik-
kel.Megvitatják, hogy kimilyen típusút készít, és
így egy hét alatt kb. 20-21 fejfa készül el. A teljes
anyag pár év alatt áll majd össze.
�Milyen jellemzõje van a fejfáknak? Mire

kell odafigyelni?
� Valójában régen nem is volt fölirat a fejfá-

kon, hisz a temetõ maga egy kis közösség része,
ahol mindenki ismer vagy ismert mindenkit. A
temetkezési helyen is a szimbólumokból, a ma-
gasságból, színbõl, méretekbõl tudták a helyiek,
hogy ki nyugszik ott. A fejfa díszítését mindig
egy jelképpel indították, mely a vallásra utal. Ez
lehetett csillag, süveg. A csillag a református hi-
tet jelöli, a kereszt a katolikust, a süveg pedig,
hogy egymás vallásból jövõ férfiember az illetõ.
Ha lámpás formával indul, akkor valamilyen tu-
dós emberre utal, aki lehetett orvos vagy tanító.
Lejjebb a fejfa tagoltsága az éveket jelenti. A
munkásabb, csipkésebb díszítés biztosan nõre
utal. Késõbb megjelentek a szövegek, melyeket
minimumszövegnek mondhatunk, mert csak a
nevet és az életkort tüntették fel. Érdekes, hogy
egy kis idõ elteltével voltak olyanok, akik ki-
mondottan arra specializálódtak, hogy a fejfákra

kerülõ szövegeket fogalmazták meg. Erre is oda
kellett figyelni, hiszen a fejfák mérete nem enge-
dett sok feliratot. Mára az idõ megette a felirato-
kat, de a szövegmezõ még jól kivehetõ. Hogy
mindezeket hogyan helyezte el a készítõ, úgy jöt-
tem rá, hogy lemértem a fejfák keresztmetszetét.
Akadt köztük 14x14 cm-es, de a legjellemzõbb a
lapított forma volt. Az írást így is bármikor meg-
szakították s a következõ sorban folytatták.
(Nem a helyesírást követték, hanem a helyet
használták ki maximálisan.) Nem fordítottak az
írásra akkora figyelmet, mint ma.
� Dömsödnek és Dabnak mik a legjellegze-

tesebb formái?
� Mivel a református vallás elég erõteljes, így

a református csillag vagy a buzogány nagyon jel-
lemzõ. Mindegy, hogy férfi vagy nõ, csillag van
a legtöbb tetején. A folytatásban kevésszer van a
szakmára utaló jelzés, mint pl. a molnárgomb.
Továbbá itt mifelénk az évek számánakmegjele-
nítésére sem nagyon törekedtek (más települése-
ken ez sokkal jellemzõbb). És mint mondtam, a
csipkézett, a díszes az biztosan nõre vonatkozik.
�Van-e különbség a dömsödi és a dabi feje-

fa díszítések közt?
� Igen! A dömsödieknél kevesebb a csillag

kezdetû és majdnemhogy sokkal több az egyéb
fejfa forma.Másabb formák jönnek elõ,más a ta-
goltságuk, mint a Dabon fellelhetõ fejfáknak. A
csillag vagy buzogánymotívumoknemcsak fent,
hanem lejjebb is megjelennek. A dabi fejfák
csipkésebbek, a dömsödieken pedig mértani for-
mák lelhetõek fel, melyek nem olyanmélyen vé-
settek, ezért is kevésbé lényegre törõek.
� Van-e különbség a fejefa, fejfa és a kopja-

fa közt?
� Fõtõl való fa, tehát a fejhez helyezték, így a

fejefa és a fejfa jelentése ugyanaz. Más azonban
a kopjafa, közel sem egyezik jelentése a fejfáé-
val. A kopjafát a haduraknak és a nemes uraknak
készítették. A kopjafa az egy karnyi vastagságú,
180-200 cm hosszú, faragott, szinte inkább lán-
dzsa forma volt. A temetési szertartás alkalmával
ezt egy harcos vitte lóháton, fejjel lefelé lógatva.
Ezt követte a gyászmenet. Mikor kiértek a teme-
tõbe, akkor következett a ceremónia, s a lovas
kettétörte a botot (elrontotta a kopját). És ez az
elrontott kopja bele lett szúrva a fejfa tetejébe
vagy a fejfa oldalába kialakított kis résbe, de volt
ahol mellé szúrták. Ezért hívták kopjás fejfának,
s erre zászlót, szalagot kötöttek, és ez már meg-
különbözteti a fejfát a kopjafától.
� Dabon a Rákóczi-szobor megformázása

is az Ön munkája, ahol a szobor mögött szin-
tén áll egy kopjafa.
�Igen!Mivel itt tudhattuk II.RákócziFerencer-

délyi fejedelmet, úgy gondoltuk, hogy legyen itt
egykopjafa,melyemlékeztet erre.Ezértvanakop-
jafán egyDab felirat, illetve a székely rovásírás.
�Honnan jött az ötlet?
� Eredetileg Jancsó Attila szeretett volna egy

kiállítást szervezni és egy emlékoszlopot állítani
II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulója
apropóján. Szabó Andrea képviselõ asszony kért
fel a kopjafa elkészítésére. A nyersanyagot Õ
biztosította, én pedig felajánlottam, hogy ingyen
elkészítem. Szó volt róla, hogy tölgybõl készül-
jön el, s mikor elmentem, hogy kiválasszam,
megláttam egy 2 m-es tölgy rönköt. Úgy érez-
tem, pazarlás lenne ezt összehasogatni, s akkor
azt javasoltam, hogy legyen inkább belõle egy
mellszobor, mely a fejedelmet ábrázolja. Így ke-
rült az udvaromba a tekintélyes tölgyrönk.
� Tudomásom szerint ez volt az elsõ ilyen

jellegû vállalkozása.Hogyan tudtakivitelezni?
� Valóban a 3 mázsás rönk megmunkálása

okozott némi fejtörést, hiszen nem tudtam felállí-
tani. Így fekvõ állapotában kezdtem neki a forma
kialakításának. A rönk átmérõje adott volt, ma-
gasságán pedig nem kívántam változtatni, mert
akkor az már nem lett volna a fejedelemhezmél-
tó, illetve a tér arányaihoz sem passzolt volna.
A szobrot aprólékosan megterveztem, úgy

mint a bajuszt, hajat, szemet, hogy a jellegzetes
vonások alapján felismerhetõ legyen. A talapza-
tot is alaposan átgondoltam, hogy az anyaghoz, a
térhez és a formához is jól passzoljon.
�Milyen szerszámokkal dolgozott?
� Láncfûrésszel kezdtem, aztán elõvettem a

vésõt is, majd egyre finomabban munkáltam
meg az anyagot. Végül jöttek a legfinomabb vo-
nások, a hajszálak, szemrész, bajusz, száj, és szé-
pen kialakult az egész.
�Mennyi idõt vett igénybe az elkészítés?
� Nem számoltam az idõt. Munka után csinál-

gattam, talán egy hónapment rá így. Számomra ez
elhivatottság elsõsorban! Mivel itt lakom, fontos-
nakérzem,hogyamihezértek, azt a település javára
fordítsam!Ésha értékelik is, annaknagyonörülök.

A szobor avatására augusztus elején került sor.
A mögötte álló kopjafa hangsúlyozza a fejede-
lem hadúri érdemeit, a két pad kellemes pihenést
nyújt az arra járóknak.
A tér kialakítása, elrendezése falunk dabi ré-

szének egy kedves kis színfoltja lett, melyet az itt
élõ emberek hamar birtokba vettek.

Szöveg és fotó: Vass Ilona

Villámkérdések
Fejefa, kopjafa, emlékfa: BeszélgetésHorváthBélával
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Édesanyám
Édesanyám,Kenéz PálnéÁts IdaDömsödön született 1920. október 7-

én, Áts Antal és D. Nagy Julianna negyedik gyermekeként. Elemi iskolá-
ba itt Dömsödön járt, Kónya Balázs és Tóth Zsigmondné Sebestyén Ida
tanították. Tízéves korától a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református
Fõgimnáziumban tanult, mindig kitûnõ volt.

A �40-es években a há-
ború miatt, késõbb pedig
nagyapa kulákká minõsíté-
se és B-listára tétele miatt
nem tanulhatott tovább
nappali tagozaton. Munka
mellett pénzügyi és gyors-
és gépírói képesítéseket
szerzett. Nagyon jó zenei
hallása és nyelvérzéke volt,
németül, görögül, latinul és
lengyelül írt, olvasott és be-
szélt. Lengyelül a második
világháború végén tanult
meg Karol Bialon lengyel
katonatiszttõl, akit nagyapa
bújtatott, nem kis kockáza-
tot vállalva.
Édesapámmal 1955-ben

házasodtak össze, én 1956.
tavaszán születtem. Ami-
kor oroszul tanultunk 1966

nyarán, a szünidõben Decsov Lajos igazgató úrtól, gyorsan megtanulta a
cirill betûk írását, olvasását. Szüleim sajnos elváltak, 4 éves voltam, soká-
ig vágyódtam kisebb testvérek után.
Édesanyám egész életében erõs hitû, rendkívül szerény és dolgos asz-

szony volt, éjt nappallá téve dolgozott, s mindenrõl lemondott, hogy fel-
neveljen. Még a második világháború alatt szekéren utazott Budapestre,
hogy élelmet vigyen testvéreinek. Az �50-es évek elején elment a Markó
utcai ÁVHparancsnokságra, hogy nagyapámat levegyék a kuláklistáról �
törölték is � 1956 szeptemberében!
Mindenkihez mindig kedves volt, soha senkire rosszat nem mondott,

segített, amint ez családunkban természetes volt. Ma már csak a haszon
számít! Fiatalon, 66 évesen halt meg 1986 októberében. Hiányát senki
sem képes pótolni, egyedül és kizárólag az Úr Isten irántammegbizonyí-
tott szeretete és kegyelme enyhíti.

Köszönöm az emlékezõ sorokat Kenéz Zsuzsának, kívánok minden
jót, erõt, egészséget!

Ifj. JancsóAttila

Azalábbi képet KovácsLajosnéMargóNénitõl kaptam.A fotó 1914-15
körül készült. A rajta lévõ személyek jobbról Kopasz Bálint, Margó Néni
édesapja, mellette nõvére, a széken pedig nevelõanyja.

A képen jól látható a korabeli alföldi típusú nõi ruhaviselet. Akko-
riban a fekete színû ruha az ünnepélyes jelleget fejezte ki, nem a
gyászt.
A lányok a XVIII. század végén gyöngyös fekete pártát hordtak és

fekete hajszalagokat. Az asszonyi fõkötõket csipke díszítette. Ezen
sokszor fekete fátylat viseltek. A párták és fátylak fekete színe
ünnepélyes jellegû volt.

Margó Néninek köszönjük szépen a képet!
Szabó Andrea

TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAMMMM   EEEEGGGGYYYY
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KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel �
garanciával.

06-30-964-0485



Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
három olyan építmény van a tulajdonában,
melyma is õrzi a település egykori lakóépülete-
inek jellegét. Ezeknek az épületeknek amegtar-
tása, karbantartása nemkis feladatot jelent tulaj-
donosának.
Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a

XIX. században épültek ezek az épületek. Az itt
élõ emberek olyan anyagokat használtak házaik
megépítésére, ami adott volt számukra, tehát
helyben fellelhetõ volt.
A falazat készítéséhez agyagos, törekes masz-

szát állítottak elõ. Sövény- vagypalánkpárokat ál-
lítottak a ház falának nyomvona-
lában, s abba döngölték az agya-
gos, törekes masszát. Ha készen
volt egy szakasz, akkor haladtak
tovább. A fejlõdés következõ fo-
ka az volt, hogy ezt a törekes
agyagmasszát tégla méretû kere-
tekbe rakták, és a napon hagyták
kiszáradni. Ezt hívták vályogve-
tésnek, melynek az eredménye a
vályogtégla. Ebbõl egyszerûbben
lehetett építkezni. Mind a XIX.,
mind pedig a XX. században
épült döngölt falazatú vagy vá-
lyogtéglás épületeknek nem volt
alapja. Így a falak gyakran voltak
nedvesek, szárazabb idõbenpedig
kiszáradtak. A faluban s annak
határában számos olyan foltot lehet felfedezni,
ahol a talaj kötöttebb, agyagos. A Duna közelsé-
ge, a meder lassú, ám folyamatos mozgása ered-
ményezi ezt a sokféleséget. Ezeket a falakat éven-
te egyszer (általábanhúsvétra) rendbe tették.Ahi-
bákat, repedéseket, kisebb lyukakat betapasztot-
ták, és a házat kívül-belülmeszelték.Mindeznem
kívánt különösebb szaktudást. A tapasztást, javí-
tást ésmeszelést az asszonyokvégezték.

A ház tetõzetének alapanyaga a nád volt. Ez a
növény a laposabb, tocsogós, tavas helyeket
kedveli. Dömsöd határában, különösen vizeink
szabályozása elõtt bõséggel akadtak ilyen nádas
területek. Télen a nádat levágták, tisztították és
kévébe kötötték. Új ház építésénél ezt használ-
ták a tetõzet kialakításához. A nád szára egye-
nes és üreges, éppen ezért jó a hõtartása, és a rá
csöpögõ esõvizet is kiválóan vezeti le. A nádte-
tõbe elõszeretettel bújnak meg bogarak, bele-
költöznek a poszméhek, de gyakran kisebb ma-
darak, rágcsálók is bevackolják magukat. Szük-
séges tehát a kisebb lyukak vagy az összeku-

szált, megcsúszott nádazat rendezése, s ha kell,
a pótlása. Ez a mûvelet sem kíván különösebb
szakértelmet, általában a gazda az ilyen jellegû
javításokat megcsinálta. A nádtetõ veszedelme
a tûz. Gyakran a nyitott kéményekbõl kipattanó
szikra is könnyen lángra lobbantott egy-egy
háztetõt. Ezért a modernizálás elsõ lépése az
volt, hogy a tetõgerincet és alatta kb. 2 sor vasta-
gon cseréppel lefedték, így az esetleges kipatta-
nó szikra már nem közvetlen a nádat érte, ha-
nem a cserepet, az pedig bírta a szikra égetõme-
legét. A modernizálás következõ fázisa, mikor
már az egész tetõzetet cseréppel fedték le. A
XX. század második felétõl a házaknak alapot
építettek, és agyagtéglából készítették falazatát.
A tetõzet pedig cserépbõl készült. Az új típusú
építõanyagok az elõzõ korszak építõanyagaihoz
képest sokkal inkább idõtállók voltak. A XXI.
század emberének ez teljesen természetes. Ha
építkezünk, 20-30 évre megépítjük lakóházain-
kat úgy, hogy sem a falak, sem a tetõ javítgatá-
sára nincs gondunk. Ez a ma emberének telje-
sen természetes.
Ha pedig valakinek vert falú, alap nélküli,

nádtetõs épület van a tulajdonában, annak bi-
zony az õsök karbantartási trükkjeivel kell hogy
házikóját rendben tartsa. De hogyan? Már nem
értünk hozzá, és a szakemberek is kevesen van-
nak, akikmég vállalnak javítást.
Dömsödön a Petrovics-féle ház, a Petõfi Mú-

zeum épülete és a Bazsonyi-Vecsési Képtár
épülete, amire azt mondhatjuk, hogy falazata
vert fal, tetõzete nád, és nincs alapjuk. Ezért kü-
lönleges bánásmódot igényelnek tulajdonosuk-
tól. Az idei esztendõben a nádtetõk állapotamár
tarthatatlanná vált. Dacára annak, hogy a Petro-
vics-féle házat 2010-ben pályázat útján teljes
mértékben felújították, a kéménye mellett folyt
be az esõvíz, áztatva ezzel a belsõ falakat. A nád
a tetõrõl oly mértékben megindult lefelé, hogy
szinte aligmaradt rajta valami.
APetõfiMúzeum tetõzete két éve volt utoljá-

ra javítgatva, de a szaktudás és gyakorlat hiá-
nyossága folytán itt is tapasztal-
ható volt a beázás. A legrosszabb
állapotban viszont a Bazsonyi-
Vecsési Képtár tetõzete volt. A
gerincen kilátszott a fekete fólia,
óriási lyukak, moha és dudva te-
lepedett meg a nádon. A Bajcsy-
Zs. utca felõl vízfolyás nyomai
és egyre nagyobb repedések je-
lentekmeg a falon.
Ezeket figyelembe véve egy-

öntetûen döntött úgy az önkor-
mányzat és Dömsöd Község
Képviselõ-testülete, hogymint jó
gazda, megcsináltatja a tetõket.
Dunakömlõdi vállalkozó vég-

zi csapatával a javítást és a borí-
tást. Az alapanyagot Izsák kör-

nyékérõl szállítják ide. A nehéz fizikai munkát
kitartóan, becsületesen végzik. Referenciaként
elmondták, hogy rendszeresen járnak Ausztriá-
ba, a Fertõ-tóra nádazni. Az õsszel õk tették
rendbe Szekszárdon a Sió csárda teljes tetõzetét.
Bízva precizitásukban, reméljük, hogy leg-

közelebb hat év múlva lesz szükség újabb javí-
tási munkák elvégzésére.

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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Nád a házunk teteje és vert a falazata
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Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref

@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

RómaiKatolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise: Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Plébános: Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Ügyintézõ lelkész:
Dr. AlmásiMihály
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TÁJÉKOZTATÓ a Kunszentmiklós�Dömsöd
autóbuszjárat menetrendi változásról

ADAKKDél-alföldi Közlekedési Központ 2016. október 24-tõl (hétfõtõl) Dömsöd települést
érintõen az alábbi rendkívüli regionális menetrend-módosításokat vezeti be.

MENETREND ÉRTESÍTÉS

a Hivatalos AutóbuszMenetrendDél-alföldi régió területére érvényesmenetrendi köteteihez

5384 (646) Kunszentmiklós � Tass �Dömsöd autóbuszvonalon

Új 241. sz. járat Kunszentmiklós, Kálvin tér indul 5:30 óra, Dömsöd, Vasút u. érkezik 6:00 óra

Új 242. sz. járat Dömsöd, Vasút u. indul 6:05 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik 6:40 óra
kerül meghirdetésre.

Temetõi
közlemény

Felhívjuk a kedves hozzátartozók fi-
gyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét
1991-ben vagy korábban váltották
meg a dömsödi református temetõ-
ben, úgy annak érvényessége a törvé-
nyek értelmében � 25 év elteltével �
idén lejár.

Amennyiben szeretnék azt megõrizni,
újra meg kell váltani 2016. december
31-ig.

Újraváltani a lelkészi hivatalban le-
het: Dömsöd, Petõfi tér 7.

Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12
óra. Telefon: 06-24-434-477.

Köszönettel:

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség Presbitériuma
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Tisztelt
Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája
közvetlenül hívható

telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból

pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es

központi számot szíveskedjenek hívni.

Születtek:
Rim József � Orosz Kinga

LEVENTE

Házasságot kötöttek:
Gonda Lajos � Nagy Szilvia

Elhunytak:
Földvári Zsigmond 88 éves
Boros József 82 éves
Rátkai János Zsigmond 73 éves
Haraszin Szilvia 38 éves

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

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés 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:
hétfõ, 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: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés:
Dr.Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: november 25.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várhatómegjelenés: december eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Bábel Sándorné, Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csikós Lászlóné, Csonka
Nóra, Faragó Attila, Földvári Attila, Gerenday
Éva, Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi

Zoltán, Jancsó Attila, Keyha-Czeller Piroska,
Korona Sándor, Köntös Ágnes, Marjay Gyula,

Markóné Zöldág Ágnes, Matula Bettina,
Mészáros Pálné, Nemoda-StiasnyMárta,
Orbánné Kiss Judit, Richter Gyuláné, Siket
Péter, Szabó Andrea, Szilágyi Veronika,

Tarr-Sipos Zsuzsa, Tóth István, Tóthné Porvay
Zsuzsa, Varsányi Antal.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával

jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�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.

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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKoronaGyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap Idõ

Hétfõ 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 jegyzõ
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Október
23.-i

megemlékezés

ÉKSZERKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS, EGYEDIKÉSZÍTÉSÛEZÜSTÉKSZEREKÁRUSÍTÁSA.
VÉSÉS, GRAVÍROZÁS, KÕFOGLALÁS.

Szombaton a papírboltban:Ékszerész Paksi Katalin


