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MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYT ÉS
EREDMÉNYES,
BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
Ady Endre:

Karácsony – Harang csendül...
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
odke.hu

Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Képviselő-testületi ülések dióhéjban
V

isszatérünk régi jó szokásunkhoz, ismét tudósítunk a képviselő-testületi ülések eseményeiről, az ott
született határozatokról. A tudósítások a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei alapján, azok kivonatolásával készülnek. Mostani számunkhoz az október 21-ei alakuló ülés, az október 28-ai és november 18-ai
rendkívüli képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei álltak rendelkezésünkre.
SZILÁGYI GÁBOR
Alakuló ülés – Az új képviselő-testület október 21-én tartotta alakuló ülését. Az ülést Herman Jenőné polgármester vezette
le. A himnusz eléneklése után
Kovály Erzsébet református tiszteletes asszony mondott ünnepi
beszédet.
Az ülésnek öt napirendi
pontja volt:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. évi
önkormányzati választás eredményéről – Gír Tiborné, a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a Dömösi Helyi Választási Bizottság a 30/2014. (X.12.)
HVB és 31/2014. (X.12.) határozatait, amelyek a választás eredményét tartalmazták.
A polgármester-választás
eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 974, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 491, az urnában
lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma: 0, az urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 490, érvénytelen,
lebélyegzett szavazólapok száma:
20, érvényes szavazólapok száma: 470
A szavazatok megoszlása:
Herman Jenőné
293 szavazat, 62,34%
Csonka József Pál
Visszalépett
Novák Lajos
177 szavazat, 37,66%
Az egyéni listás választás
eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 974, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 491, az urnában
lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma: 0, az urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 489, érvénytelen,
lebélyegzett szavazólapok száma:
4, érvényes szavazólapok száma:
485
A szavazatok megoszlása:
Majer Dénesné
205 szavazat
Fabi László
208 szavazat
Bartók László
108 szavazat

Takácsné Gyenes Ildikó Katalin
196 szavazat
Pauluszné Tóth Anna
185 szavazat
Somogyi László
350 szavazat
Péntek Lajos
211 szavazat
Tóth Kálmán
62 szavazat
Virág Imre
138 szavazat
Szilágyi Gábor
183 szavazat
Kiss Georgina
229 szavazat
Penovácz Antal András
175 szavazat
Csonka József Pál
77 szavazat
Vitéz Ferenc Lászlóné
164 szavazat
A képviselő-testület összetétele a választási eredmény alapján:
Polgármester:
Herman Jenőné
Képviselők:
Fabi László
Kiss Georgina
Majer Dénesné
Péntek Lajos
Somogyi László
Takácsné Gyenes Ildikó
2. A képviselők esküje és
megbízóleveleinek átadása –
Herman Jenőné polgármester
felkérte a képviselőket, hogy
tegyék le az esküt. Az esküszöveg
felolvasásra felkérte Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyzőt. A
Képviselő-testület tagjai letették
az esküt, majd átvették megbízóleveleiket.
3. A polgármester esküje –
Herman Jenőné polgármester
letette az esküt, és aláírta az esküokmányt.
4. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása – Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömös Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/
2013. (XI. 15.) önkormányzati
rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a titkos szavazások lebonyolítása és az eredmények megállapítása érdekében – tagjai közül –
három főből álló Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Takácsné Gyenes Ildi-

kó Katalin, Majer Dénesné, Kiss
Georgina képviselők.
5. Alpolgármester megválasztása – Az alpolgármestert
titkos szavazással kell megválasztani.
Takácsné Gyenes Ildikó képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A szavazatokat
megszámoltuk és ellenőriztük.
Megvan mind a 7 szavazólap. Az
eredmény: 7 érvényes szavazat
Somogyi Lászlóra.
Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a polgármester
helyettesítésére, munkájának
segítésére Somogyi László képviselőt társadalmi megbízatású
alpolgármesterré választja 2014.
október 21. napjával
Somogyi László alpolgármester letette az esküt, és aláírta
az esküokmányt.
Herman Jenőné polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint Dömös
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80.
§ (2) bekezdése alapján Somogyi
László társadalmi megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíját
104.720.- Ft összegben állapítja
meg.
A Képviselő-testület 6 igen
1 tartózkodás szavazat mellett a
fentiek szerint állapította meg az
alpolgármester havi tiszteletdíját.
6. Egyebek:
Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző: A vagyonnyilatkozatokat 2014. november 11-ig az
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalba visszajuttatni szíveskedjenek. A megválasztott képviselőknek felvételüket kell kérniük
a Köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ez az Ügyfélkapun keresztül történik. Megállapítom,
hogy Dömös Község Önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere és képviselői tör-
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vényesen megválasztásra kerültek, esküjüket letették. Dömös
Község Önkormányzata törvényesen megalakult.
Herman Jenőné polgármester köszöni a bizalmat, és tisztelettel és békességgel szeretné
ellátni munkáját.
A polgármester az ülést
bezárta, és kérte, közösen énekeljék el a Szózatot.
A Szózat elhangzása után az
alakuló ülés véget ért.
A következő testületi ülésre
október 28-án 17 órakor került
sor. Az ülésnek három napirendi
pontja volt.
1. A Promenád felújításával
kapcsolatos határidők módosításának megtárgyalása – A Promenád felújításával kapcsolatos
pályázaton hárommillió forintot
nyert az önkormányzat, és 500
ezer forint önrésszel kell hozzájárulni a javítási költségekhez. Október 31-ig kellett volna elvégezni ezeket a munkálatokat, de az
önkormányzati választás miatt a
munkák megkezdése késik.
Herman Jenőné polgármester javaslatára a képviselő-testület
úgy döntött, hogy egyetért a Promenád helyreállításával kapcsolatos támogatási szerződés 4. pontjában foglalt támogatás felhasználási határidő 2014. december 31ig, valamint a szerződés 11. pontjában foglalt elszámolási határidő
2015. január 31-ig történő meghosszabbításával.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés módosításának a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvánnyal, továbbá a vállalkozási szerződés módosításának az NB-Bau Kft.-vel történő
aláírására.
2. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságainak megalakítása – A
törvény előírása szerint 2000 fő
alatt csak Vagyonnyilatkozati
Bizottságot kötelező létrehozni.
Tagja csak képviselő lehet.
A képviselő-testület határozatával létrehozta a Vagyonnyilatkozati Bizottságot, amelynek
tagjai: Takácsné Gyenes Ildikó
Katalin, Majer Istvánné és Somo-
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gyi László képviselők lettek. A
testület a bizottság elnökévé Takácsné Gyenes Ildikó Katalin
képviselőt választotta meg.
3. Egyebek
– Herman Jenőné polgármester: A kulturális közfoglalkoztatási program keretén belül
lehetőség nyílt 2 fő foglalkoztatott felvételére a könyvtárba,
2014. szeptember 1-től 2015.
július 31-ig. Ez heti 40 órás foglalkoztatást jelent, 100%-os támogatással.
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a könyvtár nyitvatartási ideje az alábbiak szerint
alakul:
hétfő - kedd - csütörtök:
8-tól 16 óráig
szerda:
10-től 18 óráig
péntek:
8-tól 12 óráig
– Fabi László képviselő: A
református temető kerítésével
kapcsolatban: Itt vannak a betonelemek a parkolóban, oda kellene
juttatni. Tavaly télen 14 alkalommal drótoztuk vissza a kerítést.
– Péntek Lajos képviselő:
Mikorra tervezhető a rendes ülés?
A falu társadalmi átszervezéséértt
el kellene kezdeni a kerekasztal
megbeszélést. Szükségem lenne a
kirendeltség-vezető úr segítségére: utcanévjegyzékre korcsoportos felosztásban, szerkeszthető
formában.
Dr. Szabados Ottó kirendeltség-vezető: Munkaterv szerint
minden hónap utolsó keddje.
– Fabi László képviselő:
Szeretném kérni, hogy a kürtős
kalácsos behajtási engedélyének
utána néznének, hogy van-e. Mert
ő nem fizet adót, mások viszont
szívesen fizetnének adót.
– Somogyi László alpolgármester: Tervezzük-e, hogy testületileg megjelenünk a szomszédos
önkormányzatoknál, Pilismarótnál, Visegrádnál, illetve a helyi
katolikus, református egyházvezetőknél, óvodavezetőnél?
Ezt követően november 18án ült össze ismét a képviselőtestület. A nyílt ülésnek négy
napirendi pontja volt.
1. A közös hivatalról szóló
határozati javaslat megtárgyalása – Herman Jenőné polgármester
javasolta, miszerint Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy
Esztergom Város Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására
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2013. június 19-én kötött megállapodás 2014. december 31-vel
történő felmondását kezdeményezi. A képviselő-testület egyúttal
kezdeményezi a Közös Hivatal
Esztergom Város Önkormányzatával közös testületi ülésen történő megszüntetését. A Képviselőtestület egyúttal úgy dönt, hogy
Pilismarót Község Önkormányzat
Képviselő-testületével Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására 2015. év január hó 1. napjától
határozatlan időre Pilismarót
székhellyel közös önkormányzati
hivatalt kíván létrehozni. A képviselő-testület felkéri Herman
Jenőné polgármestert, hogy az
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésére és a
Pilismarót Község Önkormányzatával közös hivatal létrehozására
irányuló előkészítő intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület 7 igen
szavazattal határozatot hozott a
javaslat elfogadásáról.
2. A Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása – A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya KEB/3/592-1/2014.
számú törvényességi felhívásában
foglaltakat megtárgyalta és az
abban foglaltakkal egyetért.
3. Kósa Ádám Faluház bérletével kapcsolatos kérelmének
megtárgyalása – A képviselőtestület Herman Jenőné polgármester javaslatára úgy döntött,
hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Faluház zsibongó termének hasznosítására (átlagosan 4-8 fő részére saját testsúlyos edzés tartására)
határozatlan idejű bérleti szerződést köt Kósa Ádám dömösi lakossal. A képviselő-testület a
bérleti díjat 6.000.- Ft/hó összegben határozza meg. A képviselőtestület a Faluház zsibongó termét
kedd 18.00-19.00 óra, csütörtök
18.00-19.00 óra, időpontban biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti
szerződésnek Kósa Ádám dömösi
lakossal történő aláírására.
4. Siroki Ramóna Faluház
bérletével kapcsolatos kérelmének
megtárgyalása – A képviselő-
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testület Herman Jenőné polgármester javaslatára úgy döntött,
hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház
nagytermének hasznosítására (átlagosan 5-6 fő részére Zumba
fittness órák tartására) határozott
idejű bérleti szerződést köt Siroki
Ramóna dömösi lakossal 2014.
december 1-2015. február 28-ig
terjedő időszakra. A képviselőtestület a bérleti díjat 9.000.- Ft/hó

összegben határozza meg. A képviselő-testület a Faluház nagytermét hétfő 19.00-20.00 óra, szerda
17.30-18.30 óra, péntek 18.0019.00 óra időpontban biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a bérleti szerződésnek Siroki Ramóna dömösi lakossal történő aláírására.
A polgármester megköszönte a megjelentetteknek a részvételt, és a nyílt ülést bezárta.

A gyerekek fantázia
birodalmában
avagy meseíró és meseillusztráló verseny
a visegrádi Áprily iskolában
HORVÁTH KRISZTINA
enedek Elek, a nagy mesemondó születésének évfordulója, a Magyar népmese napja
alkalmából pályázatot hirdettünk
a gyerekeknek. A versenyre tetszőlegesen választott mese illusztrálásával (bármilyen technikával alkotva) illetve önálló meseírással lehetett nevezni. Mindkét feladatban szárnyalhatott a
fantázia, azonban a meseírásnál

sokszínűsége, gazdagsága, félelme, öröme, vágyakozása, átélt
élményei. A gondos rajzokban
szín-, forma- és gondolatvarázslatok születtek.
Az értékelés után az iskola
faliújságjaira is kitettük az elkészült képeket. A gyerekek nagy
örömmel látták viszont rajzaikat
és mutatták büszkén társaiknak is.
Napról napra izgatottabban
várták az eredményhirdetést,
amelyre október 1-jén az iskola

alsó és felső osztályokban különkülön volt egy megkötés. Mégpedig az, hogy a mesében szerepelnie kell a megadott szavaknak:
kőleves, madártoll, szerencse,
vándorbot, óriás, asztal, szamár,
eső, varázserő (alsósoknak), vadkörte, székláb, szentjánosbogár,
szerencse, közlekedőedény, felhő,
őskövület,
illatosító,
liszt
(felsősöknek).
A gyerekeknek két hetük
volt elkészíteni és leadni rajzaikat, meséiket.
Nagy örömünkre szép számmal érkeztek a pályaművek. Sokan írtak is és rajzoltak is, többen
két rajzzal is neveztek. Háromtagú, tanárokból álló zsűri értékelte
az elkészült alkotásokat. Élmény
volt olvasni a meséket, amelyeken érződött a gyermeki lélek

udvarán került sor, ahol minden
tanuló megjelent. Mivel a 3. és 4.
osztályból kiemelkedően sok
kisdiák nevezett, ezen évfolyamokat nem összevontan – ahogy a
pályázati kiírásban szerepelt –,
hanem külön-külön díjaztuk.
A kategóriák első három
helyezettjének okleveleket, a
győzteseknek külön könyvajándékot adtunk át. Az első helyezettek
további jutalmaként alkotásaik
megjelennek a Visegrádi Hírekben. Minden versenyen részt vevő
emléklapot és egy csokit kapott
ajándékba.
Büszkék vagyunk lelkes,
ötletdús diákjainkra, akik nem
csupán népmesei hagyományainkat hordozzák, viszik tovább,
hanem új, színes mesevilágot is
teremtenek!

B
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Ősz a Szivárvány Óvodában
DORKÁNÉ LÉVAI CSILLA

A

z ősz három hónapja, már
mögöttünk jár! Izgalmas és
termékeny napokat élhettünk át
közösen negyvenöt gyermekkel.

Szeptember első hete a felújított óvodaépületbe való visszaköltözéssel telt. Szeptember 8-tól
már az óvodás gyerekek és szülők
is birtokba vehették a még ma is
hihetetlennek tűnő csodát. Az
október 1-jén tartott ünnepélyes
óvodamegnyitón már elmondtam,
de most szeretném ezen a fórumon is megköszönni az azóta
leköszönt képviselő-testületnek és
Novák Lajos polgármesternek,
hogy mindez létrejöhetett. Valamint azoknak, akik kétkezi munkájukkal, szakmai tudásukkal
hozzájárultak a pályáztatással, a
kivitelezéssel kapcsolatos teendőkhöz. Akik nem tudtak eljönni,
azokat nyitvatartási időben szívesen látjuk óvodabejárásra. A meg-

nyitóról felvétel készült, melynek
másolata az óvodában megrendelhető.
Mozgást népszerűsítő futáson vettünk részt óvodásainkkal
Schirilla György társaságában.

A Dömösi Óvodásokért
Alapítvány báljára első alkalommal szeptember 20-án a dömösi
Faluházban került sor. Akik ott
voltak tudják, akik nem voltak ott
hallhatták, hogy nagyon jól sikerült. A kuratórium nevében köszönjük a közreműködőknek, a
támogatóknak és a megjelenteknek ezt a sikeres rendezvényt.
Ilyen sok mosolygós embert még
sosem láttam együtt Dömösön!
Több mint száz tombolatárgy
talált gazdára és 122 700 forintnyi
adomány gyűlt össze, amelyet az
alapítvány célkitűzésének megfelelően használunk fel.
Könyvtári mesedélelőtt volt
Kulcsár Elek Csillával és barátaival október 16-án. A megyei

könyvtár támogatásával szerveztük meg ez a felejthetetlen mesészenés-táncos délelőttöt, amelyet a
községházán a könyvtárban és a
díszteremben élhettünk át. Csilla,
esztergomi óvodapedagógus tájszólással mesél, és már második
alkalommal örvendeztetett meg
minket egy háromnegyedórás élő
zenekíséretes programmal. A
szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack című népmesét
mesélte el nekünk. Köszönjük a
lehetőséget. Erről az eseményről
is készült felvétel, aki szeretne
belőle, az óvodában megrendelhető.
Az óvodai szakértő három
alkalommal látogatott el az óvodába. A pedagógus-életpálya
kapcsán következő minősítésekkel kapcsolatos próbaminősítésben vettünk részt. Hárman óvodapedagógusként mutathattuk meg,
hogy mit tudunk, hogyan dolgo-

zunk a gyerekek között. Sok örömünk volt benne. Jó érzés volt
hallani egy kívülálló szakértő
pozitív megerősítését, véleményét
a munkánkról.
Két főiskolai hallgatót is
fogadtunk. Egyikük szakdolgozatát írja az integrációról, s ez nálunk adott. Egy másik óvodapedagógus-hallgató Pilismarótról választott minket gyakorlóhelyként,
és ezt is megtiszteltetésnek ér-

zem. Nyár végén a nevelőtestület
egyetértésével a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pedagógia Karának Bázisóvoda pályázatára pályázatot írtam, amiből nyertesen
kerültünk ki. Ezt a megtisztelő
címet egyelőre egy évre kaptuk
meg. Sopronba járó levelezős
óvodapedagógus hallgatókat fogadhatunk külső gyakorlati helyként. Ezen kívül bekerülünk egy
odke.hu
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szakmai vérkeringésbe is, például
továbbképzéseken vehetünk majd
részt.
Az állatok világnapján a
basaharci lovardába kirándultunk,
ahol minden gyermek lóra ülhetett.
A vízügyi múzeumban gyermekfoglalkozáson vettünk rész,
de a Prépostsági altemplomhoz is
ellátogattak a nagyok.
Új kezdeményezésként kézműves délutánokat szervezünk
évi nyolc alkalommal. Az első
október 30-án volt, amelyen a
szülőkkel mosolygós „tökfejeket”, ablakdíszeket készíthettek a
jelentkezők.

Márton napi lámpás felvonulásnak örülhettek a kicsik és nagyok november 13-án este. Az
óvodások saját készítésű kis lámpáikkal vonultak a templomtérre.
Ott libás játékokat játszottak a
saját és a vendégek örömére.
Kedves szülők, közreműködők!
Mindent köszönünk!
Az esztergomi tűzoltóságra
látogatott az óvoda nyuszi csoportja november 17-én. A tűzoltóautó kipróbálása, a sisakok, tömlők és a sziréna nem csak a fiúkat,
a lányokat is lenyűgözte.
Mindenkinek békés adventet, és áldott karácsonyi ünnepet
kívánnak az óvoda dolgozói!
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A Dömösi Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma az alapítvány javára február 14-én szombaton 18 órai kezdettel, jelmezes farsangi
estet szervez, amire ezúton szeretettel hív minden kedves kikapcsolódásra vágyót a dömösi Faluházba.
Tervezett program:
- Kocsonyafőző verseny
- Farsangi jelmezverseny
- Zene Herman Jenővel
- Tombola
- Büfé
Támogatói jegy 1000 forint értékben a helyszínen lesz váltható, ami
tartalmazza a kocsonyavacsora árát és egy tombolajegyet.
Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk.
A kuratórium tagjai

Kései levél az olvasóhoz
PÁLMAI JÓZSEF

A

dvent van, az új egyházi év
kezdete, a várakozás ideje.
Ez az írás azért jelenik meg, mert
a november 20-i tatabányai törvényszéki tárgyaláson közöltem,
ha a következő számban megjelenhet, visszalépek keresetemtől.
Mit kértünk a Bíróságtól?
– Állapítsa meg, hogy Novák Lajosnak a Dömösi Életben,
2014 márciusában megjelent
cikke által Takácsné Gyenes Ildikó a cikk megjelentetésével és
terjesztésével elkövette a becsülethez és jóhírnévhez való jog
megsértését, illetve megvalósította a megjelölt tényállásokat.
– Állapítsa meg a vétség
elkövetését, és a Btk. vonatkozó
szakaszai szerint marasztalja el az
alpereseket.
– Kötelezze az alpereseket a
jogsértés abbahagyására, és ítéletben tiltsa el a további hasonló
nyilatkozatok megtételétől.
– Kötelezze az alpereseket,
hogy azonos nyilvánosság előtt
adjanak elégtételt a felpereseknek.
– Kötelezze az alpereseket a
felperesek részére történő sérelemdíj fizetésére.

– Az alpereseket marasztalja
a perköltség megfizetésére.
a Tényállásból idézve:
– A cikkben valótlanul, tény
-ként állítják, hogy „A szó szoros
értelmében nagy árat fizetünk és
fizettünk” a képviselő testület
működéséért.
– A cikkben valótlan tényként állították, hogy az előző
képviselő testület „értelmetlenül”
és „törvénysértően” működött.
– Megtévesztően és tényként
állítják az alperesek, hogy képviselő-testület „különböző cselekményekkel kapcsolatos jogi eljárások most kerülnek bírósági
szakaszba, ahol számszerűsítik a
falu veszteségét.”
– Valótlanul és megtévesztően állítják az alperesek, hogy
„2012-2013-ban az önkormányzat
időarányos 3,2 millió forintos
parkolási bevétele nem az önkormányzathoz folyt be.”
– Valótlanul állítják, hogy
amíg az a terület, amelyen az
önkormányzat parkolási díjat
szedett, a testület által bérbe volt
adva, 3,2 millió forint parkolási
díj bevételt jelentett volna az
önkormányzatnak.
– A cikkben azt sugallják,
hogy Szilágyi Gábor sérülése is a

képviselő-testület működésének
következménye.
– A cikk zárógondolataként
az alperesek azt sugallják, hogy a
felperesek az önkormányzatot
megbénították, kaotikus és törvénysértő helyzetet hagytak hátra.
– Ezzel az alperesek a felperesek becsülethez és jóhírnévhez
fűződő jogait sértik meg. A
„lesznek még váratlanul előbukkanó csontvázak” kijelentéssel azt
sugallják az alperesek, hogy a
felperesek nem megfelelően a
község érdekében végezték közmegbízatásukat, ezzel a felperesek társadalmi megítélését egyértelműen negatívan befolyásolták.
Tisztelt Olvasó! A fennen
felsorolt rágalmak egyikével sem
tudok egyet érteni. Igaz, Nováknak és a lap egykori kiadójának
nyolc évvel ezelőtt is volt egy
hasonló jellegű cikke a vagyonvesztésekről, mellyel jó érzékkel
hátba támadtak néhány embert.
Sunyin, kampánycsend előtti
napon jelent meg az újság, amikor már nem volt lehetőség arra
választás előtt válaszolni, amikor
először megválasztották polgármesternek.
A perrel kapcsolatos keresetemet visszavonom. Nem vagyok
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híve a pereskedésnek, a belátásnak pedig a reményét sem érzem
az alperesek részéről.
A nép úgy tartja, hogy a fa
gyümölcseiről ismerszik meg.
Azt hiszem, efelől nem kell szégyenkezni sem nekem, sem korábbi képviselő-társaimnak. Szép
értékeket őrzünk, s adunk át.
Néhány dömösinek tudomásul
kellene venni azt, ha egyes lakótársaik értékeiket más településre
viszik, azzal Dömös lesz szegényebb. Azon is el kell gondolkodniuk, hogy, akiket azelőtt szinte
elüldöztek, más településeken
elismert szakemberek maradtak.
Hol van a hiba?
Szerettünk volna egy jó
óvodára épülő, sajátos arculatú
alsó tagozatos iskolát, tájházat
létrehozni, rendelkezésre álltak
annak személyi és tárgyi feltételei. Igaz, hiányzott néhány írástudó megfontolt támogatása. Remélem, egyszer megvalósul Dömösön is. Mert ha a templom
vagy az iskola hiányzik, az a falu
nem teljes.
Advent idején pedig ezt
különösen érezni.
(A cikk szövegét változtatás
nélkül közöljük.)
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Sütizzünk…
A

hogyan közeledünk az év vége felé, úgy sokasodnak a reklámok a
televízióban. Eladni mindent, minden áron! Van azonban néhány
termék, amelynek nincs szüksége túl nagy hírverésre. Ilyenek például a
sütemények sütéséhez használt különböző hozzávalók. Az egyik margarinmárka reklámja például – számomra legalábbis – kimondottan kedves. Felsorolja, mikor és miért sütünk süteményt. Van szerepe a süteményeknek, hiszen általában valamilyen alkalomra, ünnepre készítjük
őket. Ünnepi süteményeket sütünk. De ki dönti el, hogy mi kerülhet egy
ünnepi süteménybe? Nincs rá szabály. Vannak ugyan az adott ünnepekre jellemző fűszerek, illatok, színek, formák, de egy olcsóbb, egyszerű tepsis sütemény is lehet éppoly ünnepi, mint egy drága, gazdagon
díszített torta. Karácsony közeledtével igyekeztem különböző süteményreceptekből válogatni. Van közöttük könnyebben vagy nehezebben
elkészíthető, olcsóbb, drágább, praktikusabb. Azonban minden receptben van egy hozzávaló, amelyet külön nem tüntettem fel, de minden
háziasszony tudja, hogy nélküle nem készülhet egyetlen sütemény sem.
Ez nem más, mint a SZERETET. Süteményt sütni csak szeretettel lehet!
GÍRNÉ ANNAMARI
Mézes, rácsos linzer
45 dkg lisztet, 10 dkg porcukrot, 1 evőkanál mézes sütemény fűszerkeveréket, pici sót, 1
teáskanál sütőport elkeverünk,
majd 4 tojás sárgáját, 25 dkg
margarint, 4 evőkanál mézet teszünk hozzá. Könnyű tésztát gyúrunk. Legalább egy órát hűtőben
pihentetjük, majd a felét egy nagyobb magasabb falú tepsibe
nyújtjuk, amit előzőleg sütőpapírral kibéleltünk. Alaposan megkenjük jóféle házi lekvárral. A
maradék 4 tojásfehérjét 15 dkg
porcukorral, 20 dkg őrölt, pirított
dióval habosra keverjük, majd a
lekváros linzerre kenjük. A tészta
másik feléből hosszú rudakat
sodrunk (gyurmázhatnak a gyerekek!), amikkel berácsozzuk a diós
tojáshabot! A sütőt előmelegítjük
170 fokra és körülbelül 35-40
perc alatt megsütjük a süteményt.
Jól eltartható, karácsonyi hangulatú finomság.
Hamis túrós szelet
40 dkg lisztet, 20 dkg porcukrot, pici sót, fél csomag sütőport elkeverünk, majd 25 dkg
margarint, 4 tojás
sárgáját, 1 nagy
citrom reszelt héját
beledolgozzuk. Ha
nem állna össze, egy
evőkanál
tejföllel
könnyíthetünk.
Könnyen gyúrható
tésztánk
legyen.
Legalább egy órát
pihentetjük, majd a
felét szintén egy
közepes
méretű,
magas falú tepsibe

nyújtjuk, amit előzőleg sütőpapírral kibélelünk. Elkészítjük a hamis túrót: 6 dl tejet elkeverünk
egy evőkanál liszttel, 2 csomag
vaníliás pudingporral (főzős), 7
evőkanál kristálycukorral, 1 evőkanál vaníliás cukorral, majd gáz
fölött sűrűre főzzük. A tűzről
levéve, még melegen, egy nagyobb megmosott citrom reszelt
héját és levét, 40 dkg tejfölt dolgozunk el benne. A legvégén
beleforgatjuk a 4 tojásfehérje
habját is. A tepsibe simított tésztát alaposan megkenjük lekvárral,
majd a hamis túrókrémet elsimítjuk rajta. A tészta másik feléből
szintén vékony rudakat sodrunk,
amikkel berácsozzuk a tetejét.
170 fokra előmelegített sütőben
170 fokon kb. 35-40 percig sütjük. Mindenképpen meg kell
várni, míg teljesen kihűl, mert
csak akkor szeletelhető szépen.
Annyira hamis ez a túrós, hogy jó
néhányan megkérdezték, vajon
mennyi túró van benne?
Lujza süteménye
Nem tudom, ki is volt ez a
Lujza, de nagyon finom, könnyen
elkészíthető süteményt kreált,
vagy neveztek el róla. 35 dkg

lisztet, 10 dkg porcukrot, pici sót,
kevés sütőport elkeverünk, majd
15 dkg vajat, 4 tojás sárgáját, 1
evőkanál tejfölt, egy narancs
reszelt héját dolgozzuk bele. A
könnyen gyúrható tésztát legalább
egy órán át pihentetjük, majd egy
lapos gáztepsibe nyújtjuk, amit
előtte sütőpapírral kibéleltünk.
Lekvárral alaposan
megkenjük, majd
180 fokra előmelegített sütőben 10
perc alatt elősütjük.
Ez alatt a 4 tojás
fehérjét habbá verjük 10 dkg porcukorral, majd 10 dkg
pirított kókuszreszeléket, 1 evőkanál
étkezési keményítőt, 1 nagyobb citrom reszelt héját
forgatjuk bele. A
lekváros
tésztára
simítjuk, megszórjuk durvára vágott dióval, esetleg
mandulával, majd 30 percre viszszatoljuk a sütőbe. Miután kihűlt,
felszeletelve, jól záródó dobozban
jól eltartható.
Gesztenyekrémes torta
Igazi nagyágyú! Gyorsan
elkészíthető, szépen díszíthető,
laktató és nagyon finom! Születésnapra, karácsonyra egyaránt
megállja a helyét. Szükségünk
lesz egy nagyobb, kerek kapcsos
tortaformára, amelynek az alját
kibéleljük sütőpapírral. 3 tojásból
hagyományos módon kakaós
piskótát sütünk. (3 tojás sárgáját
habosra keverjük 1 evőkanál
forró vízzel, 8 dkg porcukorral. 6
dkg lisztet, 2 dkg cukrozatlan
kakaóport, pici sót elkeverünk. A
három tojás fehérjét nem túl kemény habbá verjük. Határozott
mozdulatokkal a tojássárgájába
belekeverjük a lisztes keveréket
és a tojásfehérje harmadrészét. Ha
már egynemű a tészta, óvatosan
beleforgatjuk a maradék tojásfehérjét. A formába simítva nem túl
forró (150-160 fokon) sütőben kb.
20 perc alatt megsütjük. Közben
elkészítjük a krémet. 1 csomag
főzős vaníliás pudingport, fél
csomag (1 dkg) zselatinnal, 5
evőkanál cukorral elkeverve hagyományos módon megfőzünk.
Ha már langyosra hűlt, másfél
csomag cukrozott gesztenyemaszszát reszelünk bele (esetleg felturbózhatjuk kevés jó minőségű
rummal, rumaromával). 2 dl habtejszínt kemény habbá verünk,
majd a gesztenyés vaníliás krémbe forgatjuk. A kihűlt kakaós
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piskótára simítjuk, legalább 2
órára hűtőszekrénybe tesszük.
Díszítéshez 3 dl habtejszínt kemény habbá verünk 2 evőkanál
vaníliás cukorral, 2 csomag habfixálóval. Habzsákba töltve kidíszítjük vele a tortát. Tetejére a
maradék fél csomag gesztenyemasszát reszeljük.

Kókuszos csavart apró sütemény
Igazán mutatós, finom aprósütemény. A tésztához elkeverünk 40 dkg lisztet, 10 dkg porcukrot, pici sót, 1 csomag szárított élesztőt (fél kg liszthez elegendőt). Ha már a száraz anyagok
elkeveredtek, 20 dkg margarint, 2
tojás sárgáját, 1 dl tejfölt, 1 citrom reszelt héját adunk hozzá.
Összegyúrjuk a hozzávalókat,
majd legalább 1 éjszakára hűtőbe
tesszük. Elkészítjük a kókuszos
tölteléket. 1 dl tejet, 10 dkg cukrot, 1 evőkanál vaníliás cukrot
felfőzünk, majd a tűzről levéve
15 dkg kókuszreszeléket, 5 dkg
vajat és egy narancs reszelt héját
keverünk bele. Hagyjuk teljesen
kihűlni. A pihentetett tésztát kettévesszük, mindkettőt egyforma
téglalap alakúra nyújtjuk (kb.
30x40cm-esre). Az egyiket megkenjük a kókuszos krémmel, majd
a másik tésztalappal betakarjuk,
jól lenyomkodjuk. Hosszában
kettévágjuk, majd az így kapott
két fél tésztát a rövidebb oldal
mentén 16-16 részre felcsíkozzuk. Két tepsit sütőpapírral kibélelünk, majd a kókuszos tésztacsíkokat belefektetjük úgy, hogy
először mindegyiket megtekerjük.
170 fokra előmelegített sütőben
kb. 25-30 perc alatt megsütjük.
Kihűtve, légmentes dobozban jól
eltartható.
Remélem, ezzel a pár recepttel tudtam segíteni a karácsonyi
sütemények elkészítésében. Kívánok stresszmentes készülődést és
meghitt, nagyon boldog Karácsonyt minden kedves olvasónak!
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December
FRIEDMANN RÓBERT

D

ecember telis-tele van eseményekkel. Kezdődik a
gyertyagyújtással az adventi koszorún, majd jön Szent Miklós
ünnepe, érkezik Jézus születésének ünnepe, és még ott van Szilveszter, na és az Újév. Képzeljük
el, ha valakinek még ekkor van a
születés-névnapja, esetleg házassági évfordulója. Nem sok ez egy
kicsit? Hisz Advent pont ara hív
bennünket, hogy készüljünk Karácsonyra, a szeretett ünnepére,
Jézus születésére. Tegyük félre a
napi rutint, és ne csak beessünk a
karácsonyi ünnepi ebéd asztalához, és a fenyőfa alatti ajándékhoz. De mégis ezt tesszük. Sokat
járván Esztergomban jelentem,
múlt csütörtök óta elkezdődött a
karácsonyi vásárlási láz. Megnö-

vekedett a forgalom az utakon, a
bevásárlóközpontokban, hiszen
„hozni kell” a sokéves átlagot,
ugyanis decemberben – egy hónap alatt – a boltok éves forgalmuk 30-40 százalékát bonyolítják
le. Húzzunk bele, hogy idén is
meglegyen. Egy aranyos vicc jut
eszembe, amikor anyuka a negyvenéves fiának vesz két darab
inget Karácsonyra: egy kéket és
egy zöldet. A fiú elmegy, felpróbálja a kék színűt, és jön megmutatni anyukájának, hogy áll rajta?
Erre az anya: Kisfiam, a zöld nem
is tetszik?
Pont advent első vasárnapján prédikálta Andor atya, hogy
milyen jó nekünk, falusiaknak,
hiszen télen több időnk van egymásra, kicsit lelassul az élet, nem
kell a kertben annyit tevékenykedni, tudunk egymással beszél-

Köszönet mindenért, amihez kezed ért,
mert minden, ami tőled érkezik, rólad beszél
és titokban szívemhez ér.
(Mészöly Dezső)
DOBOS KÁROLY

A

z elmúlt negyedévben több
alkalommal
gondoltam,
hogy: no, erről kellene írnom a
következő Dömösi Élet-be. Valójában a bőség zavarával küzdök,
hogyan is tudnám összefoglalni
úgy, hogy minden felvillanó esemény, amelyre érdemes és jó
emlékezni, megjelenjék ezekben
a sorokban.

Aztán egyszer csak egyik
nap egy híradást láttam ökölvívó
bajnokunk jelenlegi sokrétű civil
tevékenységéről, többek között
arról a munkájáról, melyet a szeretetszolgálat munkásaként végez
manapság. Ez a szép tapasztalat
aztán valahogyan más mederbe
terelte írásom irányát, más szemszögből igyekszem kedves olvasóim elé tárni.

getni, tudunk átmenni a szomszédhoz. De a fent említett zsúfolt program miatt sokszor pont
ez marad el, egy beszélgetés, egy
mosoly, egy érintés. Hiszen ma
akciós a pulyka, a Lego, a telefon
a boltban, meg hát még annyi
mindenkinek kell ajándékot venni. Hogy hozzuk az átlagot. De jó
is lenne, ha nem muszájból vásárolnánk, hanem szeretetből ajándékoznánk – nem feltétlenül
tárgyat, hanem az időnket, erőnket, felajánlásunkat, vagy egy
élményt. Zsuzsival például négy
gyermeküket nevelő testvéremnek egyszer egy tíz órás házimunka-bérletet ajándékoztunk,
hogy ha bármikor szól, hogy de
jó lenne a segítség takarítani,
gyermekre vigyázni, főzni – mi
megyünk.
Újévi fogadalom: biztos már
mindenki megfogadott életében
valamit, hogy majd január elsejétől nem iszom, többet sportolok,
kevesebbet dolgozom, kedvesebb
leszek a szüleimhez. De miért is
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várunk mindig egy jövőbeni pillanatra, miért nem éljük mától, amit
szeretnénk? Eckhart Tolle A most
hatalma című műve rám nagy
hatással volt, lényege, hogy a
múlton változtatni nem tudunk, a
jövő még arrébb van, azt befolyásolni elég nehéz, izgulni miatta
kár. Ami fontos, az a most, most
tudok például boldog lenni, most
tudok régi ismerőst felhívni, most
tudok a szomszédnak két jó szót
mondani. S ha valamit elmulasztottam, most tudok változtatni
rajta. Csíkszentmihályi Mihály
magyar származású amerikai
pszichológus ezt a „Flow” érzéssel írja le, ugyanis, amit most
teszek, abba kell magam beletenni százszázalékosan, legyen az
mosogatás, reggeli készülődés,
vagy épp kézi ajándékkészítés
Karácsonyra. Ne várjunk Karácsonyig, januárig, hiszen most is
tudunk jót tenni!
Áldott ünnepeket, és cselekvő szeretetet kívánok minden
dömösi családnak!

Kovács „Koko” István

Most, hogy csak negyedévenként jelenik meg ez az újság,
nehéz a teljesség igényével élni,
hiszen annyi mindent elfelejt az
ember, még a leghétköznapibb
dolgokat is. Például a „Hová
tettem a slusszkulcsomat?” című
családi melodrámát, amit nap
mint nap előadunk. Így aztán a
más szemszöget a szeretet és a
szolgálat adta meg, külön-külön
hangsúlyozva ezeket a szavakat.
Sok napi tevékenységet végzünk, és végeznek embertársaink
a mindennapi életünkben. Nem is
létezhetnénk manapság embertársaink szolgálata nélkül! Szolgálunk, és védünk! – jól ismerjük
rendőreink jelmondatát, még ha
tevékenységüket nem is látjuk, de
eredményét tapasztalhatjuk közbiztonságunkban. Hányszor és
hányszor nyitjuk ki naponta a
vízcsapokat? Folyik a víz! Iszunk,
fürdünk, mosunk, s mindez olyan
természetes. Pedig a Duna-parton
lévő szivattyúházban éjjel-nappal
szolgálatot teljesítenek, télennyáron, forróságban és dermesztő
hidegben, nyakig sárosan javítják
a csőtöréseket a Vízművek alkalmazásában éppen szolgálatban
lévő dömösi barátaink. Van úgy,
hogy naponta szükséges vásárolnunk valamit, ami életvitelünkhöz

szükséges, és boltjaink tulajdonosai, alkalmazottjai kedvesen állnak rendelkezésünkre, s biztosítják nem kis munkával és fáradsággal „mindennapi kenyerünket”!
A folyékony mindennapi
biztosítása is szolgálat, s ha mértékkel élünk vele, egy-egy pohár
mellett sok napi gondot és örömöt
egyaránt megoszthatunk egymással. Szolgálnak az önkormányzat
alkalmazásában lévő óvodai kedves asszonyaink, akikre rábízhatjuk „szemünk fényét”, mert tudjuk, hogy jó helyen vannak, és
úgy vigyáznak rájuk, mintha mi
tennénk. Szolgálatot végeznek
faluszépítő, tisztántartó csapatunk
tagjai, szociális munkásaink,
postásaink és még biztosan sokáig folytathatnám tovább a szolgálatot végzők sorát.
Községünkben
választott
vezetőink is szolgálatot végeznek,
sokszor nem látványos, de legtöbbet kritizált munkájukat végezve.
Akták, paragrafusok, törvények és
rendelkezések sokaságának útvesztőiben szlalomozva igyekeznek a közakaratnak, a falu lakosságának érdekei szerint dolgozni,
ami bizony nem könnyű dolog,
személyes tapasztalataim birtokában merem kijelenteni. Utoljára,
de nem utolsósorban említem meg

odke.hu

testünk, lelkünk egészségének
őreit: orvosainkat és lelkészeinket.
Szolgálatuk jelentőségét – úgy
gondolom – nem kell senki számára bizonyítani. Csak az az ember tudja igazán, aki már tapasztalta szolgálataik hiányát! Ezúton
is köszönet mindenért!
A szeretetszolgálat legegyszerűbb példája lehet a családban
egymás iránt végzett munkánk.
Kiterjedtebb méretekben egy-egy
közösségért, faluért, országért
végzett munka, amelyért nem
várunk el fizetséget, s mégis boldog megelégedést érzünk, ha jól
végezhettük el azokat. Közeledik
a karácsony: ilyenkor mindenhol
magasra szökik a szeretethullám!
Ajándékozás, csillogó, feldíszített
fenyőfák, finom ételek, együttlétek, jótékony cselekedetek jelzik,
hogy ezek a napok ünnepi napok.
Ünnepelünk! A szeretet
ünnepét! Isten ünnepét, mert az
Isten Szeretet! Aki megjelent itt a
Földön Jézus Krisztusban az első
karácsonykor, hogy szeretetszolgálatában életét adja értem, érted,
az egész embervilágért, hogy
megmentsen az örök haláltól!
Értem? Érted? Én nem értem! Te sem érted? De hit által
tudom, hit által tudhatod! Boldog
Karácsonyt!
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2014. december

Ami a szeptemberi számból – a szerkesztő megbocsáthatatlan figyelmetlensége miatt – kimaradt…

Szent István szobor Dömösön
Augusztus 20.

November 4-én a Magyarok Keresztjénél

A szobor felavatása után – szeptember 1-jén – az építésnél felmerült
és megelőlegezett költségek, mintegy 200.000.- forint faluközösségben
történő megosztására kibocsájtott
értékpapírok megvásárolhatók a
község kereskedelmi és vendéglátó
egységeiben, továbbá Lukácsné Fabi
Katalin, Korponainé Harcsás Julika
és Forgács Imre aktivistáknál. Kérem és köszönöm támogatásukat!
Áldott Karácsonyt és békés Újesztendőt kívánok!
Schreck Tibor
odke.hu

