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MEGHÍVÓ
Dömös Község Önkormányzata 2015. március 15-én 15 órakor
nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi megemlékezést tart
a Községháza előtti emlékműnél,
ahova mindenkit szeretettel várunk.
Közreműködnek a Szivárvány Óvoda óvodásai és
a Zöldkendő Énekkar.
odke.hu
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2015. március

Képviselő-testületi ülések dióhéjban
C

ikkünk a 2014. november 25-ei, december 16-ai, 2015. január 9-ei, 20-ai, 27-ei és február 12-ei képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei alapján készült. Terjedelmi okokból csak a legfontosabb történésekről tudunk beszámolni, de a jegyzőkönyvek teljes terjedelemben elolvashatók a domos.hu honlapon.
SZILÁGYI GÁBOR

A 2014. november 25-ei
képviselő-testületi ülésnek tizenkettő napirendi pontja volt.
1. Tájékoztató a képviselőtestület alakuló ülése óta történt
eseményekről – A polgármester
többek között ismerteti az önkormányzat anyagi helyzetét. Az
Esztergomi Közös Önkormányzati
Hivatalnak 5,7 millió forinttal
tartozunk fél évig nem továbbított
normatív támogatások miatt. A 4
ÉPV Kft. felé 4,4 millió forint
számlatartozásunk van a Táncsics
utca aszfaltozásáért. A Gabroplusz
Kft-nek 8,5 millió forint a tartozásunk az óvoda felújításáért. Novák
Lajos végkielégítése 721.550.forint. A Promenád felújítására
megérkezett a 3 millió forint a
közalapítványtól, így összesen
21.324.042 forint a kiadás. Ezen
tartozásokat a benyújtott pályázatokból szeretnénk finanszírozni,
melyek összege 21.395.000 forintra tehető.
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról – Az alakuló
ülés óta 12 határozat született.
Ebből 11 határozat végre lett hajtva, csak a Promenád helyreállításával kapcsolatos támogatási szerződés nem érkezett még meg.
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés
– A képviselő-testület elfogadta a
beszámolót.
4. Dömös Község közvilágításának karbantartása – Sok közvilágítási lámpa kiégett, de nem
javítják, mert nincs erre vonatkozó szerződés. A hálózat karbantartására külön szerződést kell kötni.
A közvilágítás karbantartására két
ajánlat érkezett: EH-SZER Kft.
havi 47.963.- forint, ebben benne
van az égők cseréje és a kiszállási
díj is. N.B.SZ. Bt. havi 43.603.forint hasonló feltételekkel. A
képviselő-testület az N.B.SZ. BT.
ajánlatát fogadta el.
5. Az önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata – Az önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata már régóta esedékes. Három
vállalkozótól érkezett árajánlat:

SZP-VILL Kft. 496.000.- forint,
N.B.SZ. Bt. 381.000.- forint, K.I.VILÁGÍTÁS Kft. 357.632.- forint. A képviselő-testület a K.I.VILÁGÍTÁS Kft. ajánlatát fogadta el.
6. Közlekedési táblák kihelyezése – Janovszky Zsoltné
dömösi lakos azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzathoz,
hogy az Álmos herceg utca és a
Dózsa György út kereszteződésében helyezzünk ki elsőbbségadás
kötelező táblát, továbbá az Álmos
herceg utcát a főúttal összekötő
Dózsa György utat fentről tegyük
egyirányúvá. Somogyi László
alpolgármester javasolta az utcában lakókat megkérdezni, hogy a
tervezett változtatás valóban közösségi óhaj-e. Herman Jenőné
polgármester elnapolta a határozati javaslatot.
7. A
könyvtár
próbanyitvatartási ideje meghosszabbításának megtárgyalása – A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Kőrössy László Községi Könyvtár
próba nyitvatartási idejét meghosszabbítja 2014. december 31ig.
8. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai felállításának megtárgyalása – A képviselő-testület
hosszabb vita után úgy döntött,
hogy nem állít fel településfejlesztési bizottságot, viszont Kulturális
és Szociális Bizottságot felállít. A
bizottság tagjai Péntek Lajos, Kiss
Georgina és Majer Dénesné képviselők lettek. A bizottság elnökévé Péntek Lajost választották
meg.
9. A közétkeztetéssel kapcsolatos minőségi és mennyiségi
problémák megtárgyalása – Az
önkormányzat szociális gondozója
a közétkeztetéssel kapcsolatos
minőségi és mennyiségi problémákra hívta fel a figyelmet.
Dorkáné Lévai Csilla óvodavezető
elmondta, hogy az óvodában az
étkeztetéssel kapcsolatban nem
merült fel sem minőségi, sem
mennyiségi kifogás.
Végül a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a
közétkeztetésre más szolgáltatóktól árajánlat bekérésére.

10. A Faluház bérleti szerződés módosítás megtárgyalása – A
képviselő-testület a bérlő kérésére
módosította a bérleti szerződést.
11. A PARACORD DESIGN
Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása – A képviselőtestület módosította a vállalkozási
szerződést.
12. Egyebek – Rövid vita a
településmarketingről és a közösségszervezésről.
A 2014. december 16-ai
képviselő-testületi ülésnek tizenöt
napirendi pontja volt.
1. A két ülés közötti események – Folyamatosan történik a
közvilágítási lámpák karbantartása. December 9-én továbbképzésen vettek részt a képviselők.
Az önkormányzat kintlévőségei:
építményadó
hátralék
1.512.915.- forint, helyi iparűzési
adó hátralék 4.113.147.- forint,
gépjárműadó hátralék 5.007.724.forint,
talajterhelési
díj:
4.482.698.- forint. Összesen mintegy 17 millió forint.
A június 25-én benyújtott
ÖNHIKI pályázatról december 9én született meg a döntés. Az
Önkormányzat 6.695.000.- forint
támogatást igényelt, azonban
sajnos csak 337.000.- forintot
kapott.
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról – A november 18-ai ülés óta 22 határozatot
hozott a képviselő-testület, ebből
20 végrehajtásra került, kettő
pedig folyamatban van.
3. Dömös Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2013. (XI.
15.) önkormányzati rendelet módosítása – Péntek Lajos képviselő
módosító indítványt nyújtott be,
amit a testület nem fogadott el.
Majd a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően módosította az SZMSZ-t.
4. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
évi munkaterve – A képviselőtestület elfogadta a 2015. évi munkatervet.
5. A dömösi 725 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérlése – A
Magyar Telekom Nyrt. bérleti
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szerződése (adótorony) december
31-én lejár. A Telekom ötmillió
forint bérleti díjat ajánlott. A képviselő-testület az összeget kevesellte, és kérte a polgármestert,
hogy folytasson további tárgyalásokat a bérleti díj 7 millió forintra
történő felemeléséről.
6. Közlekedési tábla kihelyezése –A képviselő-testület úgy
döntött, hogy hozzájárul az Álmos
herceg út és a Dózsa György út
kereszteződésében kialakítandó
forgalomtechnika kivitelezéséhez.
7. Polgári jogi igény – A
képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Kovács László elleni büntetőügyben a parkolóóra megrongálásával kapcsolatban polgári
jogi igényt, kamatigényt terjeszt
elő az Esztergomi Járásbíróságnál.
8. Zöld Kendő Énekkar Egyesület Faluház helyisége bérlete –
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a 65/2009. (VI. 22.) Ökt.
határozat 1. pontját módosítja: a
bérleti díjat 2015. január 1-től évi
10.- forint összegben állapítja
meg, valamint a Zöld Kendő
Énekkar Egyesülettel kötött bérleti szerződést módosítja.
9. Szabó Béláné Faluház
helyisége bérlete – A képviselőtestület úgy döntött, hogy a Faluház helyiségének használatára
(meridián torna tartására) 2015.
január 1-ével határozatlan idejű
bérleti szerződést köt Szabó Béláné meridián torna oktatóval. A
képviselő-testület a bérleti díjat
10.- forint/év összegben határozza
meg.
10. Dömösi Nyugdíjas Klub
Faluház helyisége bérlete – A
képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Faluház kistermének használatára a Dömösi Nyugdíjas
Klubbal 2015. január 1-ével határozatlan idejű bérleti szerződést
köt. A Képviselő-testület a bérleti
díjat 10.- forint/év összegben
határozza meg.
11. Vagyonnyilatkozati Bizottság módosítása – Herman
Jenőné polgármester elmondta,
hogy az alpolgármester nem lehet
semmilyen bizottságnak a tagja,
ezért a Vagyonnyilatkozati Bizottságba új tagot kell választania az
Önkormányzatnak.
Somogyi
László alpolgármester helyett Kiss
Georgina képviselőt javasolta. A
képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

2015. március
12. Dömösi Élet újság önkormányzati kézbe adása – Takácsné
Gyenes Ildikó képviselő elmondta, hogy az újság eddig az egyesület berkein belül működött. Nem
tartotta szerencsés dolognak –
különösen egy ilyen pici falunál –
hogy a médiafelületet nem az
önkormányzat felügyeli. Fontosnak tartotta, hogy az önkormányzat vegye át a gazda szerepét.
Nem kellene illetéket és újabb
engedélyeket fizetni, csak a gazdát kellene átjelenteni. Szilágyi
Gábor elmondta, hogy a törvény
szerint képviselő, polgármester
médiatartalom
szolgáltatónak
közreműködője nem lehet. Nem
lehet felelős kiadó, szerkesztő,
felelős szerkesztő, tördelő, gyakorlatilag a lap kiadásában, előállításában nem vehet részt, az önkormányzat csak lapgazda lehet.
Somogyi László alpolgármester
javasolta hogy halassza el a döntést a testület. A testület a döntést
elnapolta.
13. A vis major helyzetek
gazdaságos kezelése – Fabi László képviselő elmondta, hogy bármikor történhet olyan természeti
katasztrófahelyzet Dömösön, amit
azonnal kezelni kell. Erre fel kell
készülni, a megfelelő eszközök
tulajdonosaitól kérjen az önkormányzat árajánlatot. Aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, az önkormányzat kössön vele elvi megállapodást és nyilatkozzon, hogy hajlandó közreműködni természeti
katasztrófahelyzet esetén, így
vészhelyzet esetén van kihez fordulni. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
14. Dömös Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása –
A képviselő-testület az előterjesztésnek és a tényleges állapotnak megfelelően módosította a
költségvetést.
15. Egyebek
Péntek Lajos képviselő a
Zöld Kendő Énekkar Egyesület
elnökeként meghívta a képviselőtestületet és a jelenlévőket a
Szentestén az éjféli mise előtt ½
10-kor a katolikus templomban
tartandó koncertre.
Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető ismertette a Nemzeti
Választási Iroda köszönőlevelét a
Helyi Választási Irodák vezetői
részére.
Herman Jenőné polgármester
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánt a
dömösieknek.
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A 2015. január 9-ei képviselő-testületi ülésnek egy napirendi
pontja volt.
1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlése – A
képviselő-testület előző ülésén
tárgyalta a dömösi 725 hrsz-ú
ingatlan bérletének ügyét és úgy
döntött, hogy évi 7 millió forint
bérleti díjat kér a Magyar Telekom Nyrt.-től. A bérleti szerződés
ügyében a Telekom képviselőjével december 29-én került sor
tárgyalásra, a cég 5 millió forint
éves bérleti díj megfizetését tudta
vállalni. A képviselő-testület elfogadta az ajánlatot, és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
A 2015. január 20-ai képviselő-testületi ülésnek két napirendi pontja volt.
1. Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása – A képviselő-testület módosította az SZMSZ-t.
2. Egyebek
Az önkormányzat törvényi
kötelezettsége a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
megalkotása. A rendelet előkészületben van, elfogadás előtt társadalmi vitára kerül.
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tervezet véglegesítése érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a rendelettervezet megismerését a helyi
egyházak képviselői, a civil szervezetek, a szolgáltatók és a lakosság részére az önkormányzat honlapja, a kábeltévé, valamint kifüggesztés útján biztosítsa.
4. A Junior Vendéglátó Zrt.vel kötött szolgáltatási szerződés
módosítása – A képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Junior Vendéglátó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződést módosítja.
5. Az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2014. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló – A képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
6. Vis major események elhárítására alkalmas vállalkozók
árajánlatai – A képviselő-testület
úgy döntött, hogy Dömös községben vészhelyzet megelőzési elhárítási munkáinak elvégzésére az
alábbi sorrendben kéri fel a vállalkozásokat: 1. Benkovics József,
Pilismarót; 2. 4-ÉPV Kft. Tát; 3.
Válent Ferenc Esztergom.
7. A Marczell Bt. fogorvosi
szolgálat jövőbeni támogatása
iránti kérelme – Az aljegyző javasolta, hogy a testület napolja el ezt

A 2015. január 27-ei képviselő-testületi ülésnek nyolc napirendi pontja volt.
1. Tájékoztató a képviselőtestület előző ülése óta történt
eseményekről – Január 14-én tanácskozás volt Visegrádon az
Eurovelo 6 kerékpárútról.
Lehetőség van a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat
által tervezett Településfejlesztési
Operatív Program keretében az
önkormányzatoknak
fejlesztési
terveiket beküldeni. Szeretnénk
többféle tervet beadni, például a
Malom patak medrének helyreállítására, kotrására.
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról – 14 határozatból már csak egy van folyamatban.
3. A közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása – A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelettervezetről február 17-én
lakossági fórumot tart a rendeletodke.hu

a döntést, amíg a költségvetés
elkészül. A képviselő-testület
levette ezt a pontot a napirendről.
8. Egyebek
Az óvodás alapítvány február
14-én este 19 órától szeretne alapítványi bált tartani a Faluházban,
ehhez kérik a képviselő-testület
hozzájárulását. A képviselőtestület hozzájárult az alapítvány
kérelméhez.
A Táncsics utcai lépcsősor
állapota lassan tarthatatlan. Minden tél után omlik. Valamilyen
megoldást kellene találni. A lépcső önkormányzati tulajdon, tehát
az önkormányzatnak kell rendbe
hozni.
Tavasszal eb-összeírás lesz.
A 2015. február 12-ei képviselő-testületi ülésnek egy napirendi pontja volt.
1. Dömös Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása - I. forduló – Mivel költségvetési rendelet tervezet létszámhiány
miatt csak a testületi ülésre készült el és emiatt a képviselőknek
nem volt lehetőségük azt áttanulmányozni, a polgármester javasolta a napirendi pont elnapolását. A
képviselő-testület elnapolta a
napirendi pontot.

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPET
KÍVÁNUNK!
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A Szivárvány Óvoda hírei
DORKÁNÉ LÉVAI CSILLA

A

z idei tél sem telt másképp,
mint ahogy az megszokott.
A szépen felújított óvodaépületbe
persze mindig mindenkinek öröm
bejönni. Melegség, kedvesség,
öröm és derű jellemez minket.
Egyszerűen kicsinek és nagynak
jó itt lenni. Mi, az óvodai dolgozók, mindent megteszünk azért,
hogy a ránk bízott 45 gyermek
számára az óvoda vidám és felejthetetlen hely legyen. A praktikusan átalakított épület sokat könynyít hétköznapjainkon. A szigetelt épület, a jól záró ablakok a
fenntartási költségeket is csökkentik majd.
Decemberben a Mikulással a
CBA-nál találkoztunk össze, aki
aztán egész az óvodáig kísért
minket. A krampusz is vele volt.
Örömmel fogadta a verseinket,
énekeinket. A gyermekek öröme
megmelengette a szívét. S mert
adni jó, mikulászsákjából ő is
megajándékozott minket.
Az idei tanévben új kezdeményezésként kézműves délutánokat szervezünk. Itt aztán a szülők is együtt bütykölhetnek a
gyermekeikkel, ha éppen szabaddá tudják tenni magukat egy órára. Az egyik alkalommal karácsonyi ajándékokat készítettünk,
máskor hóembert, képkeretet,
társasjátékot.
A karácsonyt várva a szülői
munkaközösség
adományából
játékokat kaptak a gyermekek.
Január 15-én a könyvtárba
látogattak el a nyuszi csoportosok, január 20-án a CBA-ban
voltak.
Január 22-én Esztergomban
színházi előadáson voltunk. Micimackóval és barátaival találkozhattunk. Január 27-én Visegrádon
Mátyás király palotáját csodálhattuk meg, ami olyan nagy hatással
volt a gyerekekre, hogy meg nem
unják a palotaépítést. Azóta egy
várat is kaptak ajándékba, lovagokkal, lovakkal, katonákkal.
Január végére lezárultak
iskolába menő gyermekeink felmérései. Az idei évben 11 gyermek megy tőlünk iskolába: Pilismarótra, Visegrádra és Esztergomba.
Az óvodai farsang jókedve
sem maradt el a tél végén. A tánc,
a vidám jelmezek feledtették
odke.hu
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velünk a tél zordságát. Köszönjük
a farsangi fánkot a Junior konyhának.
Az idei évben a kisze babánkat a Dunához vittük, és elúsztattuk. Zajos télűző felvonulásunkon
elkergettük a telet, a betegségeket, a rosszaságot, a butaságot és
a gonoszságot. Hívtuk helyette az
egészséget, a tavaszt, a jóságot,
az okosságot és a kedvességet.
Nálunk az óvodában már csak
ezek találhatók a tél elmúltával.
Köszönjük azoknak, akik
hűségesen támogatják óvodánkat.
Az alapítványi bál bevételéből
futóbicikliket, motorokat szeretnénk venni a gyerekeknek. Köszönjük a Patak Söröző munkatárasainak, az önkormányzat dolgozóinak a közreműködést. Sreck
Erikának és Tibinek áldozatkész
munkáját, a finom kocsonyát, a
nyomdai munkát. Fabi Katinak és
Detrich Áronnak a felejthetetlen
közreműködést, éneket és zenét.
A tombola-felajánlásokat is köszönjük, Pálminak és Rékának a
tombolázást.
A Dömösi Óvodásokért
Alapítvány javára átutalt adó 1%át is köszönjük, és szívesen fogadjuk az idei évben is. Amenynyiben támogatni szeretnének
minket rendelkező nyilatkozatukra írják fel adóbevallásuk megfelelő részére alapítványunk adószámát
ami
a
következő:
18611726-1-11
Paulusz Józsi bácsi hiányozni fog nekünk! Tavasz nem múlt
el úgy az óvodánkban, hogy tőle
ne kaptunk volna cseresznyét,
ősszel pedig körtét. Emlékeinkben tovább él.
Ovifocistáink a Voyage
edzőivel minden héten a teremben rúgják a labdát. Bár kicsi a
hely, nekünk jobb híján mégis
elég. Judit mama meridián tornája
frissebbé és egészségesebbé tesz
minket. Köszönjük önzetlen szolgálatukat gyermekeink egészségéért, a mozgás megszerettetéséért.
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Maskarát öltöttünk!
HORVÁTH KRISZTINA

F

ebruár 13-án, péntek reggel
vidám méhkashoz voltak
hasonlatosak az alsós osztályok
termei, folyosója az Áprily iskolában, Visegrádon. A gyerekek
izgatottan
sürögtek-forogtak,
vették fel jelmezeiket a délelőtti
farsangi mulatságra.
A tornacsarnokba osztályonként bevonuló, maskarába öltözött gyerekeket, tanítóikat és
kísérő családtagjaikat egy boszorkány köszöntötte és kalauzolta a
farsangi délelőtt során. Minden
résztvevő egyenként bemutatkozott az egybegyűlteknek.
A boszi mikrofonja előtt
megjelentek a régmúlt és napjaink meséinek, valamint a való élet
kedvelt szereplői. Eljött többek
között Robin Hood, a tolvajok
fejedelme számszeríjjal felszerelve, mindenre elszánt kalózvezér
elmaradhatatlan kardjával, indiánlányok, cicák, saját csíkozású
pólóban focisták, az erő sötét
oldalát képviselő Darth Vaderek
fénykardokkal, laza hippi lányok,
sziámi ikrek, balettos lányka,
számos japán nindzsa, megbetegedés esetére két tettre kész orvos, valamint cowboy és cowgirl

Amerikából, ősember bunkóval a
múltból, görkoris lányka a jelenből, egy tanító néni révén kedves
pettyes katica, csillogó diadémmal hercegnők, királyleányok és
tündérek, és nem utolsós sorban a
boszorkány műsorvezető nem kis
örömére számtalan kis kolléganője parádés ruhákban. Egyszóval
minden mesebeli, valós égtáj,
földrész és kor képviseltette magát. A fantáziabirodalomban
akadtak természetesen olyanok is,
akik önmagukat alakították, s
gyűjtötték jövő ilyenkorra az
ötleteket.
A bemutatkozás után pihenésképp meghallgattuk az első,
másodikos és harmadikos kisdiákok farsangra hangoló verseit,
énekeit, majd hatalmas, tekergőző
össztánccal terítettük be a tornaterem szinte minden zegét-zugát. A

tánckígyó olykor el-elszakadt (de
hát ez természetes is egy virgonc
seregből álló kígyónál), ám a
jókedv töretlen maradt!
Az örömteli mozgás sok
energiát kíván, így a tánc után
étellel, itókával, sütikkel enyhítettük éhségünket. Amikor mindenki
pocakjában enyhült az űr, s a
lábak ismét erőre kaptak, újból
táncra kerekedtünk. A tánctanárok
vezetésével
énekeltünk
(Komámasszony meg ne mondja
az uramnak), játszottunk és
héjszát táncoltunk.
Ezek után következett a
várva várt tombola! Rengeteg
ajándék volt, a gyerekek felváltva
húzták a boszorkány kalapjából a
nyertes tombolaszámokat. Mindenkinek jutott meglepetés, hiszen az ajándékok után következtek a zsákbamacska csomagok,

Floorball

PAULUSZ JÓZSEF

E

gy év eltelt, és ismét az országos döntőn
voltunk. Tavaly a hetedik helyet sikerült
megszerezni, aminek nagyon örültünk. Hisz
ne felejtsük el, hogy egy 180 fős iskola (1600
fős városka) vette fel itt a versenyt a nálánál
akár tízszer nagyobb iskolákkal vagy éppen
több tízezer fős városokkal. Ez idén sem volt
másképp. Az ország legjobb nyolc csapata
került ide a majdnem 600 jelentkezőből. Mi
pedig újra kijutottunk – méghozzá csoportelsőként!

Nem találok rá szavakat, milyen fantasztikus játékot produkáltak a fiúk. A csoportkörben Szigetszentmiklóst 4:1-re, Székesfehérvárt
3:0-ra, majd Komáromot 7:0-ra vertük meg. A
harmadik meccsre már híre ment, hogy micsoda játékot játszanak a visegrádiak, és bizony
sok-sok máshonnan való diák, felnőtt, edző jött
a mi meccsünket, meccseinket nézni. Megnyertük a csoportot – következett az elődöntő
Eger ellen. Mint ahogy az eddigi meccseinken,
most is jól ment a játék, és vezettünk 1:0-ra.
Aztán történt valami, egy porszem, egy
kis kihagyás és az ellenfél kihasználta ezt a
pillanatnyi koncentrációhiányt és átvette a
vezetést. Van még idő, de már nem mennek
simán a passzok, görcsösek a mozdulatok,
dadognak a labdakezelések. Az ellenfél pedig
okosan tördeli a játékot – így már nem tudtunk
változtatni az eredményen. Talán a legfontosabb meccsen kikaptunk 2:1-re.
Nehéz lenne leírni, mit érezhettek a fiúk.
Ők is tudták, hogy a döntőben a helyünk, de a
floorballt is gólra játsszák. Van tíz perc a következő meccsig – na most nem hagyni maodke.hu

amelyeket többféleképpen is meg
lehetett szerezni. Például úgy,
hogy valaki jól felelt a boszorkány kérdéseire, vagy bemutatta
különleges tudományát. Olyan
kérdésekre várta a boszi a választ,
mint például, hogy nevezzük azt a
februári magyar népszokást, amikor különleges maskarába, leginkább bundába, subába, szarvakba,
bajuszba öltözött, ördöghöz hasonlatos alakok búcsúztatják,
zavarják el a telet? Vagy, hogy
melyik híres, cölöpökre épült
külföldi városban tartanak ilyentájt karnevált? S ebben a városban
milyen járművel közlekednek?
Akadt, aki szerint szekérrel – nem
kis derülést okozva az egybegyűlteknek. Produkciókkal is lehetett
zsákbamacskát nyerni; akár egy
csinos cigánykerékkel, vagy
énekkel, vagy egy parádés hídba
lemenéssel.
A farsangi mulatságról senki
nem távozhatott üres kézzel, korgó gyomorral és lógó orral!
S mivel a boszorkány kijelentette, hogy pipa a gyerekekre,
mivel a bemutatkozásnál bátortalanok voltak előadni a jelmezükhöz kapcsolódó tudományukat,
ám a tombolánál kiderült, mennyi
ügyesség lakozik bennük, a jelmezek kis tulajdonosai megígérték, hogy jövőre igenis merészebbek lesznek! Így legyen! A boszorkány nem felejt, s jövőre újra
eljön!

gunkat, nem elcsüggedni! És gyerünk, kell az a
harmadik hely! Bár kicsit döcögősen, de nekilendülünk és góóól! 1:0! Gyerünk fiúk!
Nem nyertük meg, a 4. helyen végeztünk.
De nem szomorkodunk: ez csodás eredmény
egy kis iskolától, egy kisvárostól. Országos
döntőn voltunk, és nagyszerű eredményt értünk el. Sickerling Maximiliánt pedig beválasztották a torna All Star csapatába is! A tornát végül az a Komárom nyerte meg, amelyiket mi a csoportkörben 7:0-ra megvertünk.
Az eredményhirdetésnél az ellenfelek
edzői, a játékvezetők, a csapatkísérők sorba
jöttek oda hozzánk: és mind azt mondták: ezt a
tornát nekünk kellett volna megnyerni.
A csapat tagjai: Farkas Gábor, Ispán Bende, Láng Bence, Marosi Tamás, Scheili Péter,
Sickerling Maximilián.
Köszönet az Áprily Iskoláért Alapítványnak a támogatásért! Köszönet a szülőknek és
drukkereknek, akik eljöttek buzdítani a csapatot! És külön nagy-nagy köszönet Szendrey
Lajosnak a pályán és a pályán kívül nyújtott
önzetlen segítségéért. Neki köszönhetjük, hogy
egységes pólóban jelenhettünk meg, amelyen
ott díszelgett iskolánk címere, és nem csak
pólóval lepett meg minket: egy garnitúra mezt
is kaptunk, amin ott szerepelt a városunk és az
iskolánk neve. Köszönjük!
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Sütizzünk…
L

eárazás. Véleményem szerint ezt a szót kimondottan nekünk, nőknek találták ki. Még akkor is, ha majdnem biztosak vagyunk benne,
hogy átverés az egész! Mégis jól esik a lelkünknek, ha elhitetik velünk,
spóroltunk. Körülbelül húsz évvel ezelőtt egy németországi rokonlátogatás alkalmával volt szerencsém belekóstolni, hogyan is működik ez normális keretek között. Egy valamire való háziasszony leárazásokból szerelte fel a háztartását nem is akármilyen eszközökkel. Sőt! Ha nem ragaszkodik mereven a divat követéséhez, a következő évi ruhatárát valóban féláron veheti meg az előző évi leárazásokból. A mostani sütemények ötletét egy ilyen leárazás adta. Karácsony után nem sokkal egy
barkácsáruházban jártunk, ahol is egy kismackó alakú szilikon süteményformát találtam valóban olcsón! Innen jött az ötlet, hogy az üzletekben oly népszerű süteményeket miért ne lehetne elkészíteni otthon?
GÍRNÉ ANNAMARI
Mackó alakú puha piskóta
Családunk legkisebb tagja
nagyon szereti a mackókat. Mindegy, hogy ölelhető plüss figura,
vagy a memóriajáték egyik ábrája,
lényeg, hogy mackó legyen. A
mesebeli mackók egyébként is
mind nagyon kedves figurák. Hát,
ha még finom, puha, csokoládés
süteménnyé változnak!
A sütőt előmelegítjük 180
fokra. Három tálra lesz szükségünk. Az egyikben 1,5 dl joghurt
és étolaj keverékét (nagyjából felefele arányban), 10 dkg barna cukrot, 2 kisebb tojás sárgáját, egy
alaposan megmosott narancs reszelt héját kézi habverővel jól
elkeverünk. A másik tálban a két
tojás fehérjét nem túl kemény
habbá verjük. A harmadik tálban
összekeverünk 20 dkg lisztet, pici
sót, kevéske sütőport, valamint
egy fél tábla jó minőségű apróra
tört csokoládét. Ezt a tésztát kapcsos tortaformában éppúgy meg
lehet sütni, mint muffinformában!
A joghurtos-olajos részhez hozzákeverjük a lisztes részt, majd a
tojáshabot is beleforgatjuk. A fenti
formák közül bármelyikbe belekanalazzuk a tésztát (sütő-papírozást,
vajazást-lisztezést ne felejtsük el!),
majd a sütőben kb. 30-35 perc alatt
megsütjük. Míg sül a süteményünk, fél narancs levét annyi
porcukorral keverjük el, hogy
sűrű, folyós masszát kapjunk. A
megsült süteményeket, még forrón
megcsorgatjuk a porcukros narancslével. Mire kihűl a sütemény,
a narancs leve jól átjárja a tésztát.
Kakaós néró
Félgömb alakú, lekvárral
összeragasztott, olvasztott csokoládéval díszített bolti aprósütemény.
Én most a kakaós változatot sütöttem. Két nagy gáztepsit kibélelünk

sütőpapírral, a sütőt pedig 180
fokra előmelegítjük. Két nagyobb
tálra is szükségünk lesz. Az egyikben habosra keverünk 25 dkg lágy,
szobahőmérsékletű vajat, 16 dkg
átszitált porcukorral. 3 tojás sárgáját és két egészet egyesével beleütve tovább habosítjuk. Egy megmosott narancs lereszelt héját, egy
evőkanál rumaromát is dolgozzunk bele. A másik tálban kimérünk 27 dkg lisztet, 3 dkg cukrozatlan kakaóport, pici sót, egy
teáskanál sütőport, majd jól elkeverjük. A tojásos részhez dolgozzuk a lisztes részt, majd vastagabb
nejlonzacskóba (ha van valakinek
otthon, akkor habzsákba) töltjük.
Az egyik csücsköt kivágjuk, kb. 1
cm szélesen, és kisebb diónyi
adagokat nyomunk a tepsikre kicsit távolabb egymástól, mert sülés
közben kissé terülni fognak. A
sütőben kb. 15 perc alatt megsülnek. Hagyjuk őket teljesen kihűlni.
20 dkg étcsokoládét felolvasztunk
10 dkg vajjal, és ha már kenhető
az állaga, összeragasztjuk a kakaós
tésztákat a csokoládétöltelékkel.
Nagyon kiadós, nagyon mutatós
aprósütemény.
Házi vaníliás karika
Az igazán omlós kekszeknek,
linzerféléknek két titka van. Az
egyik, hogy kukoricalisztet illetve
kukoricakeményítőt is használnak
a tésztához, mivel a kukoricaliszt
jobban egyben tartja a tésztát. A
másik titok, hogy lehetőleg emberi
kéz érintése nélkül, hideg hozzávalókkal dolgozzák össze a tésztát.
Az omlós tészták nem szeretik a
meleget, hiszen minél melegebb a
vaj, annál több lisztet venne fel,
így megbomlik az arány, amitől
már nem lesz omlós az omlós
tészta.
30 dkg finomlisztet, 10 dkg
kukoricalisztet, pici sót, késhegynyi sütőport, 15 dkg porcukrot, 5

dkg vaníliás cukrot elkeverünk. 25
dkg hideg vajat felkockázunk, a
liszthez tesszük 3 nagy tojás sárgájával együtt. Gyors mozdulatokkal
először összemorzsoljuk, majd
egyneművé gyúrjuk (A művelet ne
tartson tovább 5 percnél!) Legalább egy órára hűtőbe tesszük. 2
lapos gáztepsit kibélelünk sütőpapírral, a sütőt pedig előmelegítjük
150 fokra. A tésztát az átlagostól
vastagabbra (kb. 7-8 mm) nyújtjuk, majd egy kb. 4 cm átmérőjű
kerek szaggatóval kiszaggatjuk. A
közepére jellemző lyukat, egy 1
cm-es szaggatóval készítjük el.
Tepsire tesszük őket távolabb
egymástól, majd a sütőbe tolva kb.
10-15 perc alatt világosra megsütjük - kiszárítjuk. Hagyjuk teljesen
kihűlni, majd a tetejüket olvasztott
csokoládé-vaj keverékébe mártjuk.
A csokoládéhoz felolvasztunk 20
dkg csokoládét és 10 dkg vajat.
Kicsit visszahűtjük, így mártjuk a
kekszünket! Ebből a receptből kb.
40-45 db karika lesz.
Házi pilóta
Ismét egy nagy kedvenc!
Kétféle tésztát készítünk. A kakaóshoz 13 dkg finomlisztet, 5 dkg
kukoricalisztet, 2 dkg cukrozatlan
kakaóport, 8 dkg porcukrot, pici
sót, 15 dkg hideg margarint, 1
tojás sárgáját gyors mozdulatokkal
összegyúrunk, hűtőbe tesszük. A
vaníliás tésztához 15 dkg finomlisztet, 5 dkg kukoricalisztet, 6 dkg
porcukrot, 2 dkg vaníliás cukrot,
pici sót, pici sütőport, 1 tojás sárgáját 15 dkg hideg margarint dolgozunk össze. Ezt is hűtőbe teszszük. 2 lapos gáztepsit kibélelünk
sütőpapírral, a sütőt pedig előmelegítjük 150 fokra. A tésztákat
vékonyra (fél cm) nyújtjuk, kerek
szaggatóval (4 cm átmérőjű) kiszaggatjuk, tepsire tesszük. Nagyjából 10-15 perc alatt sütjük, szárítjuk. Hagyjuk teljesen kihűlni.
Közben elkészítjük a csokoládés
ragasztó anyagot. 20 dkg keserű
csokoládét, 10 dkg vajat, 3 evőkanál porcukrot, 1 dl tejszínt összemelegítünk, majd a tűzről levéve
kevés rumaromát teszünk hozzá.
Hagyjuk kihűlni. Egy kakaós és
egy vaníliás kekszet összeragasztunk a csokoládés krémmel. Szintén kiadós, sokáig eltartható sütemény!
Piskótatallér négyszögesített
változata
A konyha fő irányelve, hogy
egyszerűen, gyorsan valami finomat az asztalra tenni. A hagyományos tallérok elkészítése időigényes, pancsolós eljárás. Ezért igyekeztem leegyszerűsíteni úgy, hogy
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megmaradjon a piskóta, lekvár,
csokoládé egyensúlya, ami a bolti
tallérok jellemzője.
Szóval a sütőt előmelegítjük
160 fokra, egy nagy gáztepsit
kibélelünk sütőpapírral. 4 tojás
sárgáját habosra keverünk 8 dkg
szitált porcukorral. A 4 tojás fehérjét lágy habbá verjük. Kimérünk 8
dkg lisztet, amit pici sóval, késhegynyi sütőporral elkeverünk. A
tojássárgába beleforgatjuk a lisztet
és a tojáshabot, majd egyenletesen
a tepsire simítjuk. Nagyjából 20
perc alatt megsütjük. Míg sül a
piskóta, fél kg házi lekvárt felmelegítünk egy evőkanál zselatinnal.
(keményebb lesz az állaga) Egy
tábla keserű csokoládét (10 dkg), 5
dkg vajjal felmelegítünk. A megsült piskótát kettévágjuk középen,
a kihűlt lekvárral megkenjük, rátesszük a piskóta másik felét, amit
kissé lenyomkodunk. A tetejét a
csokoládéval bevonjuk. Legalább
egy óráig a hűtőben dermesztjük.
Utána szépen lehet szeletelni. Ezt
nevezik a kör négyszögesítésének?
Tavaszi szelet
Egy ráadás-sütemény, ami a
tavasz közeledtét jelzi. A húsvéti
asztal méltó kiegészítője.
A sütőt előmelegítjük 160
fokra. Egy közepes, magas falú
tepsit kibélelünk sütőpapírral. 20
dkg lágy vajat habosra keverünk
20 dkg szitált porcukorral, majd 5
tojás sárgáját egyesével hozzádolgozunk. Kimérünk 20 dkg pirított
darált diót, 10 dkg lisztet, pici
sütőport. Az 5 tojás fehérjét lágy
habbá verjük. A vajas részbe keverjük a diós részt, egy alaposan
megmosott citrom reszelt héját. A
tojáshabot óvatosan beleforgatjuk.
Tepsibe simítjuk, majd kb. 30
percig sütjük. Ez alatt 5 tojás sárgáját 20 dkg szitált porcukorral, 1
evőkanál vaníliás cukorral jó habosra keverjük! 30 perc után a
forró tésztára kenjük, és újabb 10
percre visszatoljuk a sütőbe. Teljesen hagyjuk kihűlni, mert csak így
lehet szépen szeletelni!
Szerettem volna a mostani
sütizős írással bebizonyítani,
hogy bármelyik üzletben kapható
édesség, sütemény elkészíthető
otthon. Azon túl, hogy a házi
sütemények mindenféle adalékoktól mentesek, még a pénztárcánkat is megkímélik. Egy adag
bármely sütemény a fenti receptek közül töredékébe kerül a bolti
társaikhoz képest.
Ezzel kívánok a következő
negyedévre kellemes süteménykészítést, nagyon szép tavaszt és
Kellemes Húsvéti Ünnepet!
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Üdvözlöm, érintem, nem mutatom,
Nem emlékeztetem, nem kutatom,
Nem zavarom, zavarom, csak figyelem,
Belefeledkezem, vele utazom.

Hírek, hírek

Nem sürgetem, nem várom
Nem bántom és nem sajnálom
Nem sajnáltatom magam, magam adom,
Megadom, megadom, neki megadom magam.
(Varga Lívius)
DOBOS KÁROLY

R

ádió, televízió, internet,
újságok, vagy egyszerűbben
a média ontja ránk, halandó, de
egyben és reménység szerint
haladó dömösi honpolgárokra is
szinte percenként a legfrissebb
híreket. Sajnálatos, hogy ezek a
hírek általában inkább rossz hírek, mint jók. Inkább idegesítőek,
mint megnyugtatók.
Mégis mindenkit érdekelnek
mind a hazai, mind a külföldi,
mind a helybeli politikai, gazdasági és társadalmi események, mert
bizony ezek az események befolyásolják minden ember életét
kedvező vagy kedvezőtlen irányba. Aggódva figyeljük az ukrajnai
eseményeket, és együtt érzünk az
ott élő emberekkel, s aggódunk az

ott született és élő
magyar honfitársainkért. Érdeklődve
figyeltük mind a
német
kancellár,
mind az orosz elnök országunkban tett látogatását, és latolgattuk
ezek jelentőségét. Figyelemmel
kísértük az időközi választásokat,
s annak eredményéről hallhattunk
napokig különböző számítgatásokat.
Hallhattunk,
olvashattunk
menekülők áradatáról, akik valamilyen okból kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonaikat,
belevágva a nagyvilágba abban a
reményben, hogy megmentik a
maguk és gyermekeik életét a
pusztulástól. Azonban a televízió
jóvoltából nemcsak olvasva, hanem látva is hozzánk érkeznek
ezek a hírek, s még nagyobb hatást gyakorolnak ránk, mintha
csak olvasnánk és hallanánk azokat. Ugyancsak elborzasztanak
bennünket a merényletek, gyil-

kosságok, kivégzések áldozatainak látványával.
Mi lesz velünk embervilág?
– fogalmazódik meg a kérdés.
Hová haladunk akkor, amikor az
emberi tudomány és technika az
egeket ostromolja, s a legtöbb
jóindulatú, remek kutatás eredményét nem az emberiség javára,
hanem egymás ellen fordítjuk?
Mi az oka, hogy mindazt,
ami szép, ami jó ezen a kék bolygón, az emberek egy része megóvni, a másik része elpusztítani
igyekszik? Mi az oka, hogy az
emberek egymás ellen fordulnak
a létért való küzdelemben, ahogyan ezt Darwin, vagy Marx és
Engels magyarázta?
Kérdéseimre, kérdéseinkre,
mint ahogyan máskor is, a Szentírásban kerestem a választ. A válasz egyértelmű: a BŰN. Tudom,
nem szereti senki ezt így kimondani, erre hivatkozni. Mi is a bűn
valójában? Engedetlenség! Engedetlenség a törvényekkel szemben,

Dömöst ellepik a bogarak!
FRIEDMANN RÓBERT

T

avaly még csak tizenheten
voltak itt, idén közel százötvenen lesznek! Invázió a javából!
Hisz annyira kedvelik a dombvidéket, az erdőt, a Duna közelségét, a kis településeket! Mit tegyünk? Kik ezek a bogarak, és
kell-e ellenük védekezni?
Az 1980-as évek végén,
Dunakeszin – szintén dunaparti
település – bukkantak fel először,
amikor is még csak pár családot
érintett a jelenség. Azóta több
mint hetven településre eljutottak,
és évente sok százan vándorolnak
kis országunkban egyik helyről a
másikra.
Nem kell megijedni, semmi
bibliabeli sáskajárás nem fenyeget minket, csak egy vidám gyereksereg, a Szentjánosbogarak
(www.szentjanosbogar.hu) lepik
el június végén településünket. 10
-16 év közötti fiatalok az ország
különböző tájairól, akik hat felejthetetlen napot fognak itt eltölteni.
Hogy honnan tudom ilyen biztosan? Tavaly Pilismarótra jött száz

gyerek és több mint húsz szervező, hogy keresztény lelkületű
fiataloknak egy hét kikapcsolódást nyújtsanak, és benne voltam
a helyi fogadó csapatban.
Honnan indult ez az egész?
Ahogy már említettem, a közeli
Dunakesziről néhány család öszszeállt, és elvitték táborozni gyerekeiket, akik annyira jól érezték
magukat, hogy következő évben a
barátok barátai is jöttek, majd
évről évre növekedett a létszám.
Már kicsit messzebbről is jöttek
fiatalok, s lassan nem volt elég
hely.
Igazán akkor szaporodtak el
a bogarak, amikor a Szív című
országos jezsuita lap (Ferenc
pápánk is jezsuita szerzetes) gyerekrovatát a Szentjánosbogaraknak adták ki szerkeszteni. Hamarosan a pár család gyerekéből lett
közel félezer, így már több helyszínt kellett keresni a gyerekeknek. Jött a kérdés, hogy hogyan
tudják a költségeket alacsonyan
tartani, és közben mégis segíteni
másokon. S ahogy a szentjánosbogár fényt visz az éjszakába, a

fiatal gyerekek egy kis település
30-40 családjába visznek örömöt,
boldogságot, jókedvet. Hisz családoknál vannak elszállásolva,
ahol a család vasárnap délutántól
péntek reggelig esténként vacsorával, fekvőhellyel, és reggelivel
látja vendégül a gyerekeket. Így
van lehetősége sok gyereknek
olcsón eljutni egy távolabbi helyre az országon belül. Egyáltalán
nem csoda hát, hogy ahol a
„bogarak” megfordulnak, arról a
településről következő évben új
„bogarak” röppennek ki egy kis
kalandra.
A gyerekek napközben korcsoportokra osztva játszanak,
beszélgetnek, énekelnek, kirándulnak, misén vesznek részt,
fejlődnek, és nagyon jól érzik
magukat egymással. A hét folyamán lelkesen készülnek a csütörtöki színdarabra – amit házigazdáik tiszteletére adnak elő, őket is
meghívva a táborzáró műsorra és
az esti tábortűz körüli közösségi
vigasságra.
A szervezők a tavalyi sikeres
pilismaróti vendégség után né-
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mint ahogyan ezt a polgári életben
is így ismerjük. De miért engedetlenkedünk, és megyünk szembe mi
emberek a törvényekkel? Az ember azért is ember, mert szabad
akaratából eldöntheti, hogy mit
akar és mit nem. Dönthet jó és
rossz között. De ki segít döntéseinkben? Ki sugallja jó vagy rossz
döntéseinket? Ez attól függ, ki a
tanácsadónk! Kinek hiszünk? Kit
engedünk be a lelkünkbe? A Gonoszt, vagy Krisztus Szent Lelkét.
Miért fontos ez? – kérdezhetik, és
kérdezik is sokan még itt Dömösön is. Azért kedves olvasó, mert
itt dől el a sorsod. A Szentírás azt
mondja: „a bűn zsoldja a halál, az
Isten kegyelmi ajándéka pedig az
örök élet a mi Urunk Krisztus
Jézusban” (Róm. 6: 23). Örök
gyötrelem, örök halál a Sátán
gonosz lelkével, vagy örök élet és
örök boldogság Krisztus Szent
Lelkével!
Kinek adod meg magad? Kié
vagy életedben és halálodban?
Huszonegy kopt keresztyén testvérünk Jézus nevével az ajkán
szenvedte el a mártírhalált. Neki
adták meg magukat! „Neki megadom magam, neki megadom
magam!”
hány hete kerestek meg, hogy ők
biza Dömösre szeretnének jönni a
bogarakkal, hisz ilyen flottul
ritkán ment egy tábor, mint a
tavalyi. A település gyönyörű,
hisz tavaly már Dömösön volt az
akadályversenyük, a Szentfakápolnánál volt miséjük, és a
Rám-szakadékban
kirándultak.
Tavaly már hét dömösi család
tagjai váltak házibogarakká, idén
pedig mintegy negyven családra
lesz szükségünk, akik két-háromnégy esetleg több gyereket látnak
vendégül pár napra június 28. és
július 3. között.
Sokszor gondolkodtam azon,
hogy tudjuk megvalósítani Jézus
felhívását a mai világban: „Mert
éhes voltam, és ti ennem adtatok;
szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok.”
Itt a remek alkalom, fogadjuk be a vidám gyereksereget!
Vegye ki minél több dömösi
család a részét abból, hogy „adni
jó”, különösen, ha cserébe fényt
hozó kis Szentjánosbogarak aranyozzák be életünket.
Részletekért, helyfelajánlásokért bátran keressenek engem a
06-20-771-9274-es számon, és
ígérem, jelentkezni fogok még
„bogaras” hírekkel!
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