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SZÜKSÉGBÕL ELÕNY
Amióta az országra és a településeinkre rárontott az a
gazdasági válság, amit nem
mi idéztünk elõ, de a hátrányaiban bõvelkedünk, sokszor eszembe jutnak szülõfalum tapasztalt parasztjai,
akik a szükségbõl elõnyt tudtak kovácsolni. Ha a jég elverte az almát, megaszalták,
ha terményt nyomorította az
aszály, a jószág elé vetették,
ha a tyúk sánta lett, levesként
került a gazda asztalára. A
mag elvetésétõl kezdve a
disznóölésig a szigorú körforgásban megvolt a hasznosítása a szénának, a tejnek és
maradékainak, az istállótrágyának, a vesszõnek, a nádnak, a nyélnek vagy a tûzrevaló fának. Soha semmi nem
veszhetett kárba, mert mindig nagyobb volt a szükség,
mint az elõny!
Ahogyan Pomázon is!
Hozzánk nem települt nagy-

ipar, nem építettek a múlt
rendszerben 14 múzeumot,
nem lettünk turistáknak ajánlott operett város. Az új világ
nagy üzletláncai nem nekünk
fizetnek adót, nem kerül ki
innen kormányonként 2-3
miniszter, államtitkár. Minket inkább fogyasztottak (a
járás elvétele, Szent Istvántelep kiszakítása, a 11-es út
építése), mint gyarapítottak.
Mennyi múlik néhány kilométeren és a szerencsén!
Azonban van egy kincsünk. Nálunk az elmúlt húsz
évben a párthûség mentén
nem szakadt ketté a lakosság.
Miközben az országban a borúlátóbbak már polgárháborús veszélyrõl beszéltek, családok mentek szét, barátságok szûntek meg, itt senki
nem ásott lövészárkokat a táborok közé. Akármelyik oldal nyert, a többi az eredményt tiszteletben tartotta.

Nem történt polgármester lemondás, lemondatás, botrány. A helyi pártvezetõk
fontosabbnak tartották a város érdekeit, mint az igazodást az ideológiához. A polgármesterek vagy tisztes távolban maradtak a közvetlen
politikától (Kulin Imre) vagy
a békét fenntartva együttmûködtek ellenlábasaikkal
(Vicsi László). Ez alapot teremt arra, hogy most a szükségbõl elõnyt kovácsoljunk!
Semmi akadálya a hovatartozástól független összefogásnak a város érdekében. Most
igazán megmutatható ki a lokálpatrióta. Nem nagy dolog
ez! Csak adjunk valamivel
többet a városnak, mint
amennyit követelünk tõle.
Munkában, megértésben, türelemben, bizalomban. A tetteinknek legyen helye a szigorú körforgásban! Hogy
semmi ne vesszen kárba!
Mert megint több a szükség,
mint az elõny!
Vicsotka Mihály

ÜNNEPEINK

MIKULÁSTÓL KARÁCSONYIG
Az advent eseményei már évek óta a mûvelõdési házban, a népmûvelõk szervezésében zajlanak, mint minden egyéb mûsor. A szórakoztatásról a civil szervezetek (az Opanke, a kertbarátok énekkara), Sipos Mihály és felesége gondoskodtak. Feltûnt, hogy történetében elõször a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat fiataljai is felléptek Soóki Gyuláné elnök vezetésével. A gyerekeknek a fõ attrakciót a Teatrinó Kisszínpad
„A pomázi hangya” címû elõadása jelentette.
Kirakodtak a kereskedõk, a képviselõ-testület
fideszesei és néhány civil szervezet tagjai teát,
lángost, virslit és beiglit osztogattak. A zord idõben kevesen jelentek meg, de akik ott voltak,
zavartalanul élvezhették az adventi hangulatot.

Nagy Attila képviselõ és Vargha László kertbarát Mikulása Vargha Lászlóné Krampusza kíséretében hintón érkezett a városháza udvarára, ahol
400 jó gyerek fogadta õket. Az apróságoknak csokimikulást, szaloncukrot
és mandarint osztottak. Egyetlen gyerek vallotta be, hogy rossz volt, akit
nagy derültség közben a Krampusz a virgácsával megcsapkodott.

Két nappal a szeretet ünnepe elõtt látta vendégül az önkormányzat a mûvelõdési ház nagytermében a Mindenki Karácsonyára meghívottakat. A
résztvevõk az ebéden kívül ajándékcsomagokat is kaptak. A költségeket
különbözõ szervezetek, vállalkozók és a képviselõk állták. Az ünnepi mûsort
a város civil szervezeteinek kultúrcsoportjai és az iskolák tanulói adták.
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Az Idõsek Karácsonya ünnepség megszervezéséhez, és az apró karácsonyi ajándékok összeállításához az idén minden eddiginél nagyobb segítséget kapott az SZSZK. Az Emberséggel Kultúrával Pomázért Alapítvány, a Sapezok KFT., a városban mûködõ mindhárom cukrászda, a
Príma-CBA, a Zo-Zo zöldséges, a Jokli Kft. és Sûrû Mari kereskedõ
ajándékai szereztek nagy örömöt az idõseknek. Az intézmény menyezetig
érõ fenyõfáját is adományba kapták egy kedves helyi kereskedõtõl.

KITÜNTETETTEK

ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI DÍJ
Dr. Juhár Jánosnénak Pest Megye Önkormányzatától
Dr. Juhár Jánosné magyar–angol szakos
középiskolai tanárként végzett a Debreceni
Kossuth Lajos, illetve Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. A szülõfalujában, Zemplénagárdon kezdett tanítani, 1973ban költözött a köztiszteletben álló orvos-pedagógus házaspár Pomázra. Marika néni,
ahogy a gyerekek nevezték, minden beosztásában kimagaslóan teljesített. Pedig nem volt
könnyû, mert volt napközis, osztályfõnök,
igazgatóhelyettes, tanfelügyelõ, minisztériumi alkalmazott, igazgató, a Városi Intézményeket Ellátó Szervezet vezetõje.
A tanítás és a kertészkedés a szenvedé-

lye. Amint mondja, egész életében mindkettõ csak örömöt hozott számára.
Az eddig Pomázon eltöltött csaknem 40
esztendõ második szülõföldjévé emelte a
Pest megyei kisvárost. Itt nevelték fel a három gyermeküket, akik felsõfokú iskolákat
végeztek. Közülük Tamás, válogatott labdarugó lett.
„Megköszönöm a testületnek, hogy a felterjesztésre méltónak talált. Nem számítottam a kitüntetésre.”
Dr. Juhár Jánosné nyugdíjasként heti
húsz órában angolt tanít a város Német
Nemzetiségi Iskolájában…
Vicsotka

PEST MEGYE MÛVÉSZETÉÉRT DÍJ
Jakab György fa- és csontfaragó mûvésznek Pest Megye Önkormányzatától
– Mindig szerettem a fával dolgozó emberek munkáját. Ahogy már elõre látják egy
fatörzsben, hogy az mire való, mi rejtezik
benne, és ügyes mozdulataikkal miképpen
szabadítják ki a törzsbõl azt a formát, amelyet felfedeztek és megszerettek benne.
Akik fával dolgoznak szelíd, de akaratos
emberek. Szelídek, mert meghajlanak a fatörzsben megmutatkozó forma elõtt és áldozatos, de kellõen határozott mozdulatokkal elõhívják a rostok közül a bennük rejlõt.
A csontfaragás elsõsorban õsmûvészeti és
népmûvészeti tevékenység, használati tárgyak és ékítmények készítése,”– mondja a
mûvészete hitvallásául Jakab György.
A Farkaslakán született alkotó az elsõ kö-

zös kiállításon Bukarestben vett részt, ezt
2006-ig tovább fél tucat követte. Az elsõ
egyéni tárlatát 1992-ben Miskolcon a Kósházban rendezte, ezt 2009-ig 13-szor megismételte. Többek között Pomázon és Budapesten, Münchenben és Damaszkuszban.
Az utóbbi városban órákat adott az egyetemen. Az írott és elektronikus sajtóban a határainkon túl is többször méltatták mûvészetét.
Kiemelkedõ alkotásai a Pomázon álló 17
méteres tölgyfából faragott országzászlótartóoszlop, csodálatos kapuk, a csontplasztikák, a két méter átmérõjû horoszkópok, a
karikatúra sorozatok a politikusokról.
Vicsotka Mihály

NYÁRY PÁL-DÍJ
Romvári Bélánénak Pest Megye Önkormányzatától
a kiemelkedõ közszolgálati tevékenységéért
A 60-as évek közepétõl Sátoraljaújhelyen a Kossuth Lajos Gimnáziumban volt
gazdasági vezetõ.
A gimnáziumtól 1974-ben megvált, mert
visszaköltöztek Pomázra. Ekkor a fõvárosi
tanács mûvelõdési fõosztálya alá tartozó
mûvelõdési intézmények gondnokságán
helyezkedett el. Mintegy 30 intézmény tartozott hozzá. Késõbb pénzügyi csoportvezetõ lett Pomázon, a nagyközségi tanácsnál.
Ebben az idõben már elkezdõdött a mûvelõdés ház tervezése és elõkészítés alatt állt a
Mátyás Király Általános Iskola építése. A
nagy fejlesztések miatt, a község folyó bevételei szûkösök voltak, különösen a felsõbb tanácsi hozzájárulás szigorú „beszabályozása” következtében.

1989-ben, az itt eltöltött tízévi munkáját értékelve, a Pest Megyei Tanács Elnöke „nagyközségi tanácsosi” címet adományozott neki.
A rendszerváltás után következett a
szennyvízcsatorna hálózat, a Sashegyi Sándor Általános Iskola tornatermének és a mai
Német Nemzetiségi Iskola tornatermének
tervezése, pályáztatása és építése.
A pénzügyi csoportvezetõi feladatot
1992 júniusáig látta el. Ekkor vezetõi beosztásáról lemondott. Ezt követõen 2001-ig
– osztott munkakörben – az intézmények
felügyeleti ellenõrzésével és a beruházások
pénzügyi vonatkozású ügyeivel foglalkozott. Még ebben az évben Pomáz Város
Képviselõ-testületétõl a Pomázért Közszolgálati Díjat kapta.
V. M.
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IDÕSZERÛ
A POLGÁRMESTER
VÁLASZOL

POLITIKAI HÁBORÚK NÉLKÜL
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Ez a lapszám január elsõ hetében kerül az olvasók kezébe. Se szeri se száma azoknak a kérdéseknek,
amelyeket a város életével kapcsolatban feltettem. Az újév gondtalanabb kezdésének okán most a személyével kapcsolatos érdeklõdéssel
kezdeném. Több mint 20 évvel ezelõtt szinte gyermekfejjel politizálni
kezdett, milyen okok vezették?
– Sváb nagyszülõk unokájaként
és sváb szülõk gyermekeként hallottam az 1946 márciusi kitelepítés
történetét, amikor marhavagonban,
50 kilós csomaggal édesanyámnak
el kellett hagynia a szülõföldjét.
Olyan országba vitték õket, ahol
magyar cigányokként fogadták
õket. Mindezt azért, mert magyarországi sváboknak vallották magukat. A rendszerváltáskor, 17 évesen
úgy gondoltam, hogy valamit tennem kell. A Fideszhez csatlakoztam, azóta itt vagyok. Akkor nem
gondoltam, hogy aktív politikus
lesz belõlem. Volt az életemnek
olyan szakasza, amikor választanom kellett: vagy a bankban maradok, vagy a politizálást folytatom.
A pénzügyes pálya kiegyensúlyozottabb, itt viszont sokkal több a kihívás. A döntésemet azóta sem
bántam meg, egy percig sem.
– Milyen a kapcsolata az emberekkel? Vannak barátai?
– Kétségtelen, hogy nehezebben
alakulnak ki a kapcsolatok. Kevés
politikust tudnék megnevezni a
legszûkebb körömbõl. Munkatársakat, akikkel kölcsönösen tiszteljük egymást és számíthatok a segítségükre, annál többet. Sokan azért
keresik velem a találkozást, mert
polgármester vagyok. Az elején az
ilyesmit késõn vettem észre, és jóhiszemûen közeledtem olyanokhoz, akikrõl késõbb kiderült, hogy
nem Vicsi László a rokonszenves
nekik, hanem a polgármestert, a politikust akarják behálózni. Szeren-
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csére vannak néhányan, akikben
akkor is bízhatok majd, amikor
nem leszek polgármester.
– És ezek a barátok a jelenlétében vigyáznak arra, hogy mit mondanak? Vagy felszabadultan csevegnek?
– Abban szerencsés vagyok,
hogy a közelebbi ismerõseim nagyjából hasonló beállítottságúak.
Nem is tudnám elképzelni, hogy
egy bigott Gyurcsány-imádóval
szorosabb kapcsolatba kerüljek.
Volt példa rá, hogy a beszélgetésben kiderült, milyen színt képviselek, vagy nem álltak tovább velem
szóba, vagy támadni kezdtek.
– A családjában, a rokonságában tetten érhetõ az országra jellemzõ jobb vagy baloldaliság? Hogyan fogadják az elkötelezettségét?
– Édesanyám, amikor politizálni
kezdtem halkan, amikor polgármester lettem hangosabban és kifejezetten aggódva kérdezte, hogy
kisfiam nem lesz ebbõl bajod? Talán felrémlett elõtte, ami 1946-ban
történt. Ezért válaszoltam neki félig
viccesen, félig komolyan, hogy
nem számít, ha elvisznek, csak
Nyugatra vigyenek.
A feleségem és a fiam az én hátországom. A család, ahová hazamegyek. A feleségem nem nagyon
szereti a közszerepléseket, õ igazi
feleség, társ és anya. Amikor valamelyik barátom megjegyzi, hogy õ
a „first lady”, nagyon nem tetszik
neki. Elfogadja, amit csinálok, a pályámat a kezdettõl ismeri. A Fidesz
Központi Hivatalában dolgoztunk,
ott ismerkedtünk meg. Végig ott
volt mellettem, látta, hogy lettem
képviselõbõl polgármester, hogyan
készültem fel.
Két közeli rokonom viszont három éve nem beszél velem. De
nem a jobb vagy baloldaliság miatt.
Amikor az elõzõ ciklusban kénytelenek voltunk telekadót emelni,
kérték, intézzem el, hogy nekik ne
emelkedjen az adójuk. Mert szerencsések lévén, több ingatlanuk
van. Mondtam, hogy ezt nem tudom, és nem is akarom megtenni.
Azóta tartják a haragot.
– Az elõbb megjegyezte, hogy bigott Gyurcsány-pártival nem tud
elképzelni komolyabb barátságot.
Osztályozza az embereket nézetük
szerint?
– Egész biztosan nem. A mérce

az, hogy ki mit tesz a városért. Az
igazság az, hogy én komoly politikai támadást egyik választáskor
sem kaptam a másik oldaltól. Talán
azért, mert akivel csak lehetett,
megpróbáltam normális kapcsolatot kialakítani. Cserében a többi
párt jelöltjei is így viszonyultak
hozzám. Büszke vagyok rá, hogy
Pomázon, a választások idején nem
volt politikai háború. Sõt, elõfordult, hogy a frissen fellépett erõk
közötti békéltetõ tárgyalásokat is én
folytattam le. Éppen azért, hogy
bármi van az országban, Pomázon
nyugalom legyen.
– Rosszul emlékeznék, hogy októberben a becsületsértést is kimerítõ kampány folyt ön ellen?
– Jól emlékszik, ám én a pártokról beszéltem. A Pomázi Lokálpatrióták Egyesülete civil szervezetre
az nem vonatkozik. Náluk másról
szólt a választás. Néhány ember
személyes érdekei vezették az
egész egyesületet. Ezért vetették be
a mocskos támadásokat. Ám a választás eredménye megmutatta,
hogy az emberek nem vevõk erre a
politikára.
– Néhány napja emlékezve arra,
hogy az egyesület elnöke, Potzta
Béla azt írta a programjában, hogy
van pénz a költségvetésben akár
mûjég- és bobpályára, meghívta õt,
hogy fedje fel hol az a pénz, és dolgozzanak együtt a város érdekében! Megtudta a titkot?
– Kezdjük azzal, hogy én csak
Potzta Bélát hívtam meg, de magával hozta a két alelnökét, Gillinger
Lászlót és Seres Jánost. Ez nem
okozott semmilyen problémát, én
is magam mellé ültettem Kósa Anikó alpolgármester asszonyt és Zsebe Zsoltot, a Városfejlesztési Bizottság elnökét. A két alelnök úrral
három órán át normálisan tárgyaltunk. Ám Potzta Béla úr több alkalommal próbált megsérteni, kifejtve, hogy engem lenéz és semminek
sem tart, és a jelenlegi testület bizottságaiban is alkalmatlan, buta
emberek ülnek. Ha lehetett nem reagáltam a sértésekre, de Kósa Anikó és Zsebe Zsolt többször nem bírta szó nélkül. Én csak kérdezgettem, hol a tartalék a költségvetésben, de erre természetesen nem
kaptunk választ. Tudtam, hogy õ
sem tudja elõhúzni a Szent Grált,
mert az egyszerûen nem létezik. A

végén elénk tettek egy papírt Potzta
Béla aláírásával, amelyben azt kérik, hogy a mûvelõdési házat, a
Néprajzi Múzeumot és a Marsalkó
villát ingyen adjuk át a Lokálpatrióta Egyesület tulajdonába. Majd õk
üzemeltetik. Ha ezt megtenném,
két hónap múlva Hunvald György
mellett ülnék, ez lenne a tipikus
esete az önkormányzati vagyon ellopásának. Ebbõl is látszik a teljes
koncepció nélküliség és a tájékozatlanság. Az írást bárki megtekintheti az alpolgármester asszonynál.
– Végezetül ejtsünk szót arról,
hogy mi változott decemberben a
város anyagi helyzetében.
– Nagy erõfeszítéssel összeszedtünk annyi pénzt, hogy a banknak a
törlesztõrészletet kifizettük. Január
kritikus hónap lesz, márciusban jön
a következõ „csekk”. Döntõ, hogy
milyen ítéletet hoz a bíróság az
Ipoly Holding perben. Sajnos a
2002 és 2006 közötti felelõtlen gazdálkodás miatt a Flotta Kft.-nek is
fizetni kellett, a belváros kábelezése és kandeláberezése miatt indított
pert is elvesztettük, sõt mint arról
már régebben írtunk, volt aki az
alcseviczai ajándéktelkét visszakérte, természetesen pénzben, és a
rosszul megkötött kölcsönszerzõdés újabb 25 milliójába került a
pomáziaknak. Összesen már eléri a
450 milliót a Golub Athanászék által kötött rossz szerzõdések miatti
veszteségünk. Ha ez a pénz a kaszszában lenne, az állam és a lakosság segítségével akár 900 milliót is
tudnánk mozgósítani fejlesztésre.
Ezzel szemben két éve nem volt
komolyabb bevétele az önkormányzatnak.
– Ebben a számban, az utcariportban a város közlekedésérõl
kérdeztük az embereket. A válaszadók egy része minden probléma
megoldását az önkormányzattól
várja.
– Pedig tudomásul kell venni,
hogy csak a meredek gyûjtõ utcákon tudunk szórni. Másutt csak eltoljuk a havat. Az ötven tonna
szóróanyag, amit megveszünk egyszerre az 2-3 millióba került, s egy
havas hétvégén elfogy. Sót nem
használhatunk, mert azért súlyos
büntetés jár. Arra kérek mindenkit,
hogy türelmesebbek legyenek, a
saját ingatlanuk elõtt takarítsák a
járdát! Az önkormányzatnak nincs
pénze arra, hogy mint évekkel ezelõtt minden utat állandóan sózzunk, mert drága és környezetromboló.
Vicsotka

IDÕSZERÛ

Az ásó, a lapát meg a többiek
A Pomázi Polgár 2002. októberi számában a negyedik oldalon „Az önkormányzatiság
csak látszat” címmel interjút
közöltem Lakatos Miklós leköszönõ alpolgármesterrel. Arra a
kérdésemre, hogy miért nem
indul a választáson, egyebek
mellett ezt felelte: … egyre inkább érzem, hogy a képviselõ
nem tudja az elképzeléseit, az
ígéreteit megvalósítani. Hiányzik az önkormányzat gazdasági
háttere. A költségvetésbe most
is beterveztünk 1,7 milliárdot.
Ezzel szemben, amit az államtól kapunk, alatta marad a 700
milliónak. Éveken keresztül
szerettünk volna 2-300 milliót
fejlesztésre fordítani. A 80 százaléka elmaradt, mert az intézmények mûködésére kellett a
pénz. Miféle önkormányzat az,
amelyik az anyagi gúzsba kötöttség miatt nem rendelkezik
döntési lehetõségekkel? Pedig
itt, helyben tudjuk eldönteni,
mi a legfontosabb tennivaló.
Nem hiszem, hogy az ország
lehet gazdag, az önkormányzatok meg olyanok, mint a
templom egerei. A mindenkori

kormányoknak komolyabban
kellene venni az önkormányzatiságot, mert ez így csak látszat.”
Tisztelt olvasóim, a fentiek
csaknem 10 éve hangzottak el.
Ma is idõszerû minden betûjük.
Pedig akkor az önkormányzatnak nem volt adóssága, a személyi jövedelemadónak itt maradt csaknem fele, s az állam is
csordogálgatott. Lakatos Miklós mégis a döntési lehetõségek
hiánya miatt volt elkeseredett.
Mit mondana napjainkban,
óriási adóssággal a hátunkon,
vesztésre álló per elõtt, szinte
nullára csökkent állami támogatással, havi 50 milliós deficittel? Milyen döntési lehetõsége maradt a jelenlegi önkormányzatnak a 2002 és 2006 közötti vezetés hibái miatt? A fejlõdést segítõ irányba semmi. A
túlélés érdekében annál több. A
kényszerítõ parancs a megtakarítás, a visszafogás, a leépítés.
A kérdés hamleti: lenni, vagy
nem lenni? Mindenki meggyötört. A polgármester azért,
hogy elõteremtse a fizetéseket,
legalább annyit, hogy a város

„ketyegjen”, tél van, a síkosság
mentesítésre is több száz tonna
anyag kell. A képviselõ azért,
mert hiába viszi a testület elé a
lakosság kéréseit, alig lehet néhányat teljesíteni. A hivatalnok
találgatja, hogy megmarad-e az
állása. A polgár csak a jogait ismeri, még nem szokta meg,
hogy az önkormányzat nem
Róbert bácsi, nem felelõs mindenért, néha-néha maga is tehetne valamit.
Vannak okosok, akik jól értesültek, zsebükben a bölcsek
köve, lehetne itt bob-, meg mûjégpálya, a pénz is megvan rá.
Aztán amikor felkérik, õket,
hogy szíveskedjenek megmondani, hol a pénz, dolgozzanak
együtt a városért, akkora butaságokat mondanak, mint Khufu
fáraó piramisa. Pénz kellene,
de honnan? A kormány nem
tud adni, a befektetõk úgy eltûntek, mint a karórák a magyarok csuklójáról a felszabaduláskor. Marad a keringõ a
bankok között, sakkozás az
idõvel, s a remény, amirõl Lakatos Miklós 2002-ben beszélt.
Az állam, ha lehetõsége adó-

dik, komolyan veszi az önkormányzatot, mert így az egész
csak látszat.
Nekünk azonban élni kell!
Itt, és most, Pomázon. Mert „A
Föld nem tud futni, Csak a
Földnek népe.” Bár már ez sem
állja meg a helyét, mert nincs
hová. A 3200 önkormányzatnak a 80 százaléka olyan, vagy
még rosszabb helyzetben van,
mint mi. Mit tudunk tenni?
Mindenki szálljon magába, és
õszintén gondolja végig megtett-e mindent a településért,
amit megtehetett volna? S a nehéz idõben ne azt kutassa, miként tegyen karót a küllõk közé, hanem azt, milyen terheket
vehet le az önkormányzat válláról. Csak egyszer láthatnám,
hogy valakinek a keze a kerítésén túl néhány méterre elér!
Csak egyszer, hogy hóesés
után a Bocskai úttól a HÉV-állomásig vezetõ úton mindenki
letakarítja a járdát! Ha nem feltétlenül fontos, ne a telefonhoz
nyúljunk, hanem ásóhoz, lapáthoz, gereblyéhez! Sajnálom,
más receptet nem tudok adni!
Vicsotka

TÖRÕDJÖN EGÉSZSÉGÉVEL, ELÕZZE MEG A BAJT
ÉS LÁTOGASSON EL HOZZÁNK AZ ÚJ ESZTENDÕBEN!
A PEK Rendelõben
élenjáró technikával, felkészült orvosokkal, tapasztalt terapeutákkal,
gyakorlott szakasszisztenciával és kedves, családias
légkörrel várjuk.
A legmodernebb, újgenerációs diagnosztikai
eszközök segítségével elvégezzük az Ön pontos állapotfelmérését, és annak
eredményei alapján a kialakítjuk a leghatékonyabb terápiát.
Ezek a modern ultrahang berendezések rendkívül gyorsak, kristálytiszta képet adnak
– a Belgyógyászati- és Kardiológiai szakvizsgálatokhoz (mint a nyugalmi és terheléses EKG,
a szív ultrahang, a Carotis duplex ultrahang vizsgálat, a hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat,
epe- és vesekövesség kimutatása, érelmeszesedés, érszûkület, mélyvénás trombózis, nyaki
lágyrészek – pajzsmirigy, strúma diagnosztizálása),

Õrizze meg egészségét!
Mi segítünk ebben!
Még ma egyeztessen
idõpontot és keresse
fel rendelõnket!
Telefon +36-70-6381040, +36-26-323-597
www.pekrendelo.hu
info@pekrendelo.hu

– a Nõgyógyászati és Serdülõ- és Gyermek nõgyógyászati szakvizsgálatokhoz és rákszûréshez
– az Urológiai szakvizsgálatokhoz és PSA szûréshez (uraknak)
A jövõ esztendõben már a PEK Rendelõben is
elérhetõ az IPL (villanófényes) technológiával
történõ bõrgyógyászati kezelés (seprûvénák,
rózácea, aknék, májfoltok, sebek és hegek eltüntetése) az orvosi mélyhámlasztás és a végleges
szõrtelenítés.
Németh Kati

A POMÁZI
EGÉSZSÉG
KÖZPONT
minden
munkatársa
boldog új évet
kíván!
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ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden páratlan hónap második csütörtökén 18
órától a Mesedombi óvodában és minden páros
hónap második csütörtökén 17 órától a városházán a képviselõi szobában tart fogadóórát.

HALÁSZNÉ GAMBÁR MÁRIA
a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános
Iskolában.
VIASZ TIBOR
a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 0620-360-7418
Minden hónap második és negyedik
csütörtökén 18–20 óráig fogadóórát tart, a
Teleki-Wattay kastélyban. (Templom tér 3.)
KÓSA ANIKÓ alpolgármester
és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán.
TURCSÁNY PÉTER
az 5-ös választókörzet képviselõje
Minden hónap 2. szerdáján 18 órakor tartja
fogadóóráját a FIDESZ Irodában a Pagodáknál.
Aktuális kérdéseiket elõzetesen is jelezhetik
a turcsany@krater.hu email-címen.
VICSI LÁSZLÓ polgármester
és a 6-os választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfõjén 13 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán.
NAGY ATTILA
a 7-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor
tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlõjében.
RÉDEI IMRE
a 8-as választókörzet képviselõje.
Tel.: 06-20-9289-718
E-mail: redei.imre@freemail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
A Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.
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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

Csúcsjavítás
a városházán
A DECEMBER HETEDIKÉN TARTOTT KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS GYORSASÁGA ZAVARBA
HOZOTT. UGYANIS 14 NAPIREND SZEREPELT A
MEGHÍVÓN, SZOKÁS SZERINT DÉLUTÁN KETTÕKOR KEZDTÉK, A BEFEJEZÉS VÁRHATÓ HATÁRIDEJÉNEK ESTE HÉT ÓRÁT JELÖLTÉK.

F

él három után két perccel
Vicsi László a szokásos
formulával bejelentette:
köszöni a megjelenést, az ülést
befejezték. Én 13 esztendeje
tudósítok a városházáról. De
ilyet még nem tapasztaltam,
hogy 2-3 percenként végezzenek egy témával. És végig 10
igennel, nulla tartózkodással és
ellenszavazattal. Mindez csak
akkor történhet meg, ha jól elõkészítettek a határozati javaslatok, a bizottságok elõzõleg
megtárgyalták, s a napirendek
között olyanok szerepelnek,
amelyek jogszabály változások
miatt átdolgozandók. Az sem
árt, ha az egyetlen ellenzéki
képviselõ hiányzik, mint most
történt, bár számításom szerint
legfeljebb 5-10 perccel hoszszabbíthatta volna meg az
ülést. Eleget törtem a fejem,
hogy ennek a tudósításnak milyen címet adjak, hiszen a múlt
havi szám tetejére azt írtam,
hogy „Utazósebességre kapcsoltak. Akkor ez mi?
A tárgyra térve: a lejárt határidejû határozatok végrehajtásával kapcsolatban senkinek nem
volt kifogása. A lakossági
ügyeknél Halászné Gambár
Mária észrevételezte, hogy a
város Budakalász felõli oldalán
a település „fogadó” táblájának
tetejérõl néhány cserép hiányzik. (Megjegyzem, hogy a táblát napokkal az ülés elõtt lefotóztam, nemcsak a cserepek hiányoznak, hanem a virágtartót
és a keresztpántokat is összetörték. Képünk a december másodiki állapotát mutatja. a szerk.)
Sarkadi Attila azt mondta, hogy
a Mesedombi óvoda mögött
hosszú idõ óta munkagép áll.
Megkérdezte, hogy a Pomázon
felvett film forgatásából szár-

mazik-e haszna a településnek?
Vicsi László a két felvetésre azt
felelte, hogy a munkagép gazdájának már szólt, hogy szállítsa el a monstrumot, a filmet
Szabó István forgatta, s Kósa
Anikó alpolgármester közremûködése révén 800 ezer forintot
fizetnek a városnak. Sõt a stáblistán Pomázt, mint támogatót
tüntetik fel. Duró Imre azt kérdezte meg, hogy mért omlott le
a kastély támfala? A polgármester azt válaszolta, hogy az
alap nélküli építményt a rossz
munka és a rengeteg csapadék
tette tönkre. Már helyi vállalkozók javítják. A várható hidegre
számítva a város megrendelt 50
tonna szóróanyagot a síkosság
mentesítéshez.
A város 2011.évi költségvetési koncepciójának tárgyalásánál Vicsi László polgármester megjegyezte, hogy az Önkormányzati Törvény és az Államháztartás
Mûködésérõl
Szóló Kormányrendelet az önkormányzatokat kötelezi költségvetési koncepció készítésére. Az elõterjesztés ennek eleget tesz, bár az országgyûlés
csak ezután fogja megalkotni a
2011-es költségvetést, amely
az önkormányzatok támogatásáról is szólni fog. Mi Pomázon azt már tudjuk, hogy a
2002 és 2006 közötti eladósodás kiváltására kibocsátott kötvény törlesztése negyedévenként 75 millió forintot visz el.
December 22-ig ki kell fizetni
a 75 milliót. Ezen kívül január
25-én lesz az Ipoly Holding ellen az a per, amely a 2006 januári szabálytalan Alcsecicze
eladás miatt zajlik. Ha ezt elveszítjük, 250-280 milliót kell fizessünk. Nagyon nehéz év
elõtt állunk. A kormány csak
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2012-ben tud az önkormányzatok problémáival foglalkozni.
A képviselõk ezután olyan
önkormányzati lakásbérlõk
ügyeirõl tárgyaltak, akik évek,
évtizedek óta nem fizetnek lakbért. Mostanában mindenki
felszólítást kapott a hátralékai
rendezésére. Az érdekeltek
egyik része pótolja a mulasztását, a másik része nem. Akik
nem hajlandók fizetni, azoknak felmondják a bérleményt.
Az önkormányzat a Nevelési, Oktatási Intézmények Koordinációs Szervezetét 2010.
december elsejei hatállyal
megszüntette. Az intézmény
által ellátott közfeladatok teljes
körét ezután a polgármesteri

hivatal látja el. Ezért a hivatal,
a NOIKSZ és az intézmények
alapító okiratát módosítani kellett. A Szabóné Bartholomaei
Krisztina által elõterjesztett
egységes szerkezetbe foglalt
anyagokat a képviselõk vita
nélkül elfogadták.
Megszavazták, hogy a Szent
Miklós Alapítvány a családsegítési feladatok ellátására 2010
novemberére és decemberére
1,6 millió forinttámogatást
kapjon. A Duna-Vértes Regionális Hulladékgyûjtõ Társulásnál Kósa Anikó helyett a jövõben Rédei Imre fogja képviselni Pomázt. Befejezésként elfogadták a képviselõ-testület idei
munkaterv-tervezetét.
Vicsotka Mihály

Újabb 7 milliós csapda
A rossz hírek mindig lapzártakor érkeznek. Most az, hogy a
Golub Athanász által a 2006-os önkormányzati választás elõtti
hetekben, rohammunkában alakított Pomázi Szennyvíz
Csatornaépítõ vk. Társulat, amelynek a vezetõje Csabai Erzsébet
akkori önkormányzati képviselõ lett, s állást kapott benne Golub
Athanász felesége, valamint a városházáról távozott mûszakis
Mózes Károly, december utolsó napjaiban bejelentette a
fizetésképtelenségét. Mivel az önkormányzat azért, hogy a társulás építhesse a közmû hálózatokat, készfizetõ kezességet vállalt, most fizetnie kell helyettük 7 millió 80 ezer forintot.
A Korausz Ferenc által vezetett társulatok 20 évig nem hozták
ilyen helyzetbe a várost. Sõt, Melegh Gáborék csaknem 80 milliót adtak át az önkormányzatnak. Igaz, õk nem béreltek irodát a
társulatnak, nem tartottak el fizetéses alkalmazottakat. A költségvetésünk mostani helyzetében az újabb fizetési kötelezettség
úgy érinti a települést, mintha a hajó nem kimentené, hanem
legázolná a fuldoklót. A történtek után indokolt feltenni néhány
kérdést: valós adatokra támaszkodva alapították a társulást? Miért
kellett ennyi alkalmazottat fizetni, miért nem volt megfelelõ az
önkormányzat udvarán álló faház irodának? A lakosságtól
beszedett hozzájárulások hány százalékét fordították hiteltörlesztésre? A csõd bejelentését végzetes tõrdöfésnek szánták a sok
sebbõl vérzõ városnak?
Az önkormányzat minden jogi lépést meg fog tenni a tények
felderítése érdekében.
V. M.

Pomázi Polgár új sorozatot indít. Pomáz lakosságának száma rohamosan növekszik Sokan nem ismerik azokat, akiknek az
arcképe a városháza tanácstermének a falán függ. Kezdésként hónapról hónapra
õket mutatjuk be. Aztán
napjaink felé közeledve
azokról a kortársainkról is
szót ejtünk, akik önzetlenül
dolgoznak a magyarságért,
városunkért.
Reméljük,
hogy elismeréssel és érdeklõdéssel fogadják írásainkat.
Aki a múltját nem ismeri, a
jövõjét nem érdemli.
A nevét viselõ gazdakör,
2010. szeptember 25-én a mûvelõdési ház falára emléktáblát
helyezett el a néptanító iránti
tisztelete jeléül. A cikk írásának forrása Melegh Gábor ünnepi beszéde.
Csata László 1895. július 9én született Székelyföldön,
Gyergyócsanádfalván.
Az
édesapja korai halála után az
édesanyja nehéz körülmények
között nevelte fel három fiát.
László negyedéves volt a
Székelykeresztúri Fiú Tanítóképzõben, amikor 1914-ben az
osztály minden tagjával együtt
önkéntesnek jelentkezett. Ukrajnában súlyos sebet kapott,
leszerelték, s 1916-ban befejezte a tanítóképzõt. 1917-ben
a románok elsõ erdélyi betörésekor ismét harcolt, az olasz
fronton ádáz küzdelmekben
vett részt, hadnaggyá, majd fõhadnaggyá léptették elõ. Ismét
megsebesült, újabb kitüntetést
kapott. 1918 decemberében
szerelt le.
A román fennhatóságúvá
kényszerített Erdélybõl a maradék Magyarországra jött.
Adonyi, majd rácalmási tanítóskodás után 1933. március
21-tõl dolgoztak Pomázon, a
feleségével Bogányi Rózával
együtt.
A második világháborúban,
Erdély visszacsatolásakor a
bevonuló készenléti harc egységben szolgált. 1944-ben a
visszavonuló német és magyar
katonai egységek biztosítását
kellett ellátnia Tahitótfalunál a
Duna-híd védelmével. A fegyverzetük néhány fékpuska, kevéske lõszer és kézigránát volt.

Az oroszok géppuskákkal, aknavetõkkel és ágyúkkal jöttek.
Csata László tapasztalt tisztként, látva az egyenlõtlen feltételeket, a német és magyar
katonák visszavonulása után
nem vállalta a harcot, és a
pomázi leventéket sértetlenül
hazavezényelte.
Nemcsak katonaként volt
kiváló, hanem tanítóként is. A
politikától távol tartotta magát,
de a település közéletében
nagy szerepet játszott. Az országban is elsõk között kezdte
meg a nyolcosztályos elemi
oktatást. Iskolai gyakorlókertet hozott létre, hogy az elméleti oktatást munkával tegyék
maradandóvá. Megírta Pomáz
Elemi Iskolájának Kéziratos
Krónikáját. Jegyzõje volt az
Állami Tanítók és Óvónõk Országos Egyesülete Pomázi Körének. Elnökségi tagja a Magyar Szentkorona Szövetség
helyi szervezetének. Tagja a
Légoltalmi Liga, illetve a Levente Egyesület Tisztikara
pomázi csoportjának. Részt
vett a községháza építésében,
1945-ben a Földosztó Bizottság munkájában, az Újjáépítési terv kidolgozásában, 1948tól a Dolgozók az Iskoláért
Nemzeti Bizottságban. Együtt
dolgozott Sashegyi Sándor régésszel a Pomáz és Környéke
Régészeti Egyesületben.
65 évesen ment nyugdíjba.
Mestere volt a nevelésnek. A
tanítványai nagyon szerették,
bár a szigorúságból nem engedett. Ötévenként meglátogatta
Erdélyt, szülõföldjét. 1988
február 2-án halt meg. 1992ben poszthumusz Pomázért kitüntetést kapott. 1994-ben a
gazdakör névadójául választotta. Példamutató hazaszeretete, embersége, máig hatással
van tanítványaira.
Szerkesztette:
V. M.
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
szakban az utak

– BALESETVESZÉLYESNEK
karbantartásával
kapcsolatban, valaTARTJA-E A POMÁZI KÖZmint a közlekedésben
LEKEDÉST?
résztvevõk, (gyalogosok,
– AKADÁLYOZZA-E
autósok) is felelõsen közlekednének, nagyobb körültekintésTÉLEN A MOZGÁsel, elkerülhetõk lennének az
SÁT A KÖZTEilyenkor szokásos balesetek.
RÜLETEK
ÁLLAPOÁ. István
Krenóczi
TA?
vállalkozó
László
nyugdíjas
A lakók szerencsére
nagyon szorgalmasak, megtisztítják a közvetlen környezetüket a hótól, jégtõl. A járdát
azért nem, mert nincs megépítve. Ugyanez vonatkozik a Vróci
útra is. Hatalmas probléma ez.
Sok a gyerek, csak úttesten tudnak közlekedni. Ha jön a kocsi,
a sárba kell félreállniuk. Tele az
út vízzel telt kátyúval, és lefröcskölik az arra haladó járókelõket.
A havat takarítják, eltolják a
közterületesek, de a jegesedés
megszüntetése már lassabban
megy.
Az Orlovácz utcában szintén
nincs járda. Az utcánkban a gyerekek fociznak, tollasoznak,
szánkóznak. A lakói zárt közösséget alkotnak. Az utca népe hasonló lett a falusi közösséghez.
A fiatal generáció hozza össze a
szülõket. Beszélgetnek, segítenek egymásnak, mindenki figyel a másikra. Ha jól emlékszem 2006-ban utcabált is rendeztek az utca lakói, amikor elkészült az aszfaltozás. Az asszonyok süteményeket osztogattak,
táncoltak, énekeltek a családok,
mindenki háza elõtt. E történet
érdekessége, hogy a családok
zöme Pesten élt, ahol a lakótelepi háztömbökben, senki nem ismerte a közvetlen szomszédját
sem.
Nagy gond még, az utcák vízelvezetési rendszerének hiánya.
A képzõdött kis patakocskák teret adnak az útlefagyásnak..
Pénzt fizettek a lakók azért, amit
nem csináltak meg.

K. Éva
vendéglõs
Az én válaszom nagyon egyszerû mind a két kérdésre. Ha a
város is teszi a dolgát a téli idõ-
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Pomázon a mellékutcákban a
közlekedést télen, a havazás, az
ónos esõ okozta jeges utak tragikussá teszik.
A Bem József utcában a fekvõrendõrök nincsenek felfestve,
és a jelzõtáblákat is nehéz észrevenni.
Nálunk a Gábor Áron utcában
a Kurucz utcát, és a Huszár utcát
összekötõ szakaszon tavaszra
még nagyobb kátyúknak „örvendezhetnek” az arra haladók.
Nem beszélve arról, hogy a járda össze-visszatöredezett. Javasolnám az egész útszakaszon a
30 km sebességkorlátozást jelzõ
KRESZ-táblák kirakását! Bár
nem biztos, hogy az „ezerrel”
száguldani szeretõk figyelembe
is vennék. Na, meg a várakozást, tiltó táblát is kihelyezném.
Az utcánk kanyarulatában az ott
parkoló kocsi az arra járó jármûveket akadályozza. Nem félti a
tulajdonos a saját gépkocsiját a
garázsa elõtt?

K. Éva
biztosítási ügynök
Városunkban egyre nagyobb
a forgalom a Megyeri-híd felõl,
egyrészt a különbözõ kirándulóhelyek, valamint az Esztergom
felé átjárás miatt.
Olyan sok a gépkocsi, hogy a
Piactérnél gyalog átkelni a
CBA-hoz szinte lehetetlen.
Vannak nagyon nehezen belátható gyalogátkelõk, mint például a József Attila utcában, a Maróni cukrászda környékén. Ha
az autós Budakalász felõl jön,
nem látja a gyalogos közlekedõt
a zebrán, ráadásul nincs is rendesen kivilágítva. Nem csak az
autósoknak kellene ismerni a
KRESZ-szabályokat, hanem
még a kerékpározóknak is. A
gyalogosok nem egyszer futva
kanyarodnak a zebrára, akármilyen lassan közelítem meg az

adott helyet, van esélyem ilyenkor arra, hogy a mögöttem haladó hátulról megtol.
A havas jeges utakon amúgy
is lassan kell közlekedni, de
ilyenkor még nagyobb a veszély. Sajnos ezt tapasztaltam
Pomázon az elmúlt évben. Egyszóval rendkívül veszélyesnek
tartom Pomázt.

Brenner József
állatorvos
Városunk útjai az elmúlt
években zsúfoltak lettek. Vannak napszakok, mikor alig lehet
közlekedni. Az átmenõ forgalom szinte kibírhatatlan, az agresszív, rohanó autósok rengeteg gondot okoznak, és ennél
fogva a fõutakon életveszélyes
közlekedni. Sok helyen a gyalogosoknak nincs járda. A legutóbbi autóbusz balesetnél nagy
szerencse volt, hogy nem volt a
helyszínen még járókelõ sem.
Esélye sem lett volna az életben
maradásra. A régen tervezett
egyirányúsítás minden bizonynyal segíthetne eme problémák
megoldásában, de a legjobb egy,
a várost elkerülõ fõút kiépítése
lenne.
A havas, jeges közterületek
valóban okoznak káoszt, problémát a közlekedõknek. Az elõbb
leírt kettõsséget tükrözi ez a
probléma is. Amíg az egyik utat
tisztítják, jó idõben söprik a
„közterületesek”, addig a másik
részen még sohasem fordultak
meg.

V. Renáta
kozmetikus
Nem tartom veszélyesebbnek
Pomáz közlekedését, mint más,
hasonló nagyságú városokét.
Vannak zsúfoltabb helyek, ahol
hiányzik a közlekedési lámpa, s
általában több a jármû, mint
amennyit az úthálózat elbír.
Kedvezõ tapasztalatom, hogy
egyre kevesebb a száguldozó, és
sokan megállnak a zebra elõtt a
gyalogos átkelési szándékát észlelve. Most arra kellene figyelni
a hatóságoknak, hogy a Budakalászról vagy Csobánka felõl érkezõk nagy sebességgel hajtanak be a településre, s a korlátozó táblákat figyelmen kívül
hagyva csak az elsõ lámpák
elõtt lassítanak le. Összességében azt állítom, hogy a közlekedési morál javul.
A fõ utakat a gépek általában letakarítják. Azonban a la-

kások elõtti járdákat sokan nem.
Õket figyelmeztetés után keményen büntetném. A töredezett
járdák miatt a hótakaró alatt veszélyes buktatók leselkednek a
gyalogosokra. Ez legalább anynyi ficamot, törést okoz, mint a
„jármûves” balesetek.

B. Ilona
eladó
Szerintem Pomázon a közlekedés átlagosnak mondható. A
balesetveszély elkerülése végett
mind a gyalogosnak, mind a
gépkocsivezetõnek, figyelmesnek, és körültekintõnek kell lennie, fõleg a gyalogátkelõhelyeknél, és az útkeresztezõdéseknél.
A téli hónapokban a közutak,
és közterületek nem mindig
vannak kellõképpen tisztán tartva, így nem lehet észrevenni a
nem aszfaltozott utakon a gödröket.
Nincs megoldva a járdák csúszás mentesítése, fõleg ónos
esõzéskor. Még a közintézmények elõtt sincs eltolva a hó! Régebben nagyobb gondot fordítottak a gyalogosok, és a jármûvek biztonságosabb közlekedésére.

K. Magdolna
foglalkoztató
Szerintem, ha nem megszokásból közlekedünk, hanem városi módon, akkor körbenézünk,
mielõtt átmegyünk a zebrán. Így
lenne biztonságos. A kerékpárosoknak este láthatósági mellény dukálna. Sokan azt hiszik,
hogy még mindig falun lakunk.
„Mindenki söpörjön a maga
háza tájékán”! Ezt azért az utcán
szem elõtt kellene tartani, takarítsa le a járdáját! Ehhez nem
kell külön lokálpatriótának lennie, de ha már az, akkor neki
példát kellene mutatni.
Persze télen ajánlatos a gyalogláshoz megfelelõ cipõt is
használni, az autókon is van téli
gumi.
Régen zoknit húztak a cipõre,
a csúszós talpakra.
Ádor Katalin

KÖZÉLET

EGY HAJLÉKTALAN GAZDA(G)SÁGA

Popelka Istvánnénak tejfeldolgozó üzeme
volt Budakalászon. Tönkrement, és öt évig
hajléktalanként tengõdött. Aztán a Kliszán,
közel a Luppa család síremlékéhez, a nagyobb
hányadban tulajdonában álló földön kalyibát
emelt, s teheneket, borjakat és libákat kezdett
nevelni. A jószágokat állatorvosi felügyelet
mellett példásan tartotta. A vizet az általa ásott
kútból, a villamosságot aggregátorral biztosította. A szociális segély helyett a kemény munkát választotta. Mire ezek a sorok az olvasóhoz kerülnek, a teheneket eladja, mert a tej árusítását szabálytalanul végezte. A gyönyörû borjaitól is megválik. Mert azon a helyen nagytestû állatokat nem szabad tartani. Nem adja fel, a jövõben baromfit fog tartani, de segélyért nem áll sorba.
-vim-

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY ÉS BEJELENTÉS NÉLKÜL
VÉGEZHETÕ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEKRÕL
Az építési engedély és bejelentés nélkül végezhetõ építési tevékenységeket, az építésügyi
hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási
és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
1. számú melléklete V. oszlopa határozza meg.
Ismerni kell azonban “néhány” további jogszabály, mielõtt elmegy az ember az építõanyagot
megvenni és megbízza a kõmûvest, vagy ácsot
hogy lásson neki mondjuk egy pihenés céljára
épülõ lábakon álló tetõ, vagy éppen egy kerítés
vagy kemence, vagy egy tartószerkezet nem
érintõ ablakcsere, vagy 50m3-nél kisebb 1 m
nél nem mélyebb medence stb. építésének az
ingatlanon. A jogszabályok értelmében ugyanis, építési engedély és bejelentés nélkül végezhetõ építési tevékenységeket is (azaz olyan építési tevékenységet, amelyekhez építéshatóság
engedély vagy tudomásulvétele nem szükséges) csak jogszabályoknak megfelelõen lehet
végezni.
„Néhány dolgot” tehát végig kell gondolnia az
építtetõnek:
– Mekkora a telek „beépítési százaléka” most,
és mekkora lesz az építkezés után? Nem haladjae majd meg majd a helyi elõírásokat az építés?
Egyáltalán beszámít-e amit építeni szeretne?
– Mekkora a megengedett elõkert a telken (utcafronti kerítéstõl az épületig számított kertrész),
oldalkert (szomszédok felé) és a hátsókert nagysága. A tervezett építmény nem lóg-e ezekbe bele esetleg épül rá, illetve építhetõ-e adott esetben
ezeken belül?
– Az építmények közötti tûztávolság, telepítési távolság, megfelel-e majd az elõírásoknak? A

szomszédos (akár engedély nélküli építmény)
nem lesz-e túl közel?
– Meg fog-e felelni majd a zöldfelület nagysága az elõírásoknak?
– Nincs-e régészeti területen vagy védett területen a telek. Esetleg van-e a tulajdoni lapon Duna-Ipoly Nemzeti Park, Natura 2000 bejegyzés
vagy egyéb szolgalmi, bányászati jog stb., ami
más hatóság (nem építéshatóság) megkeresését
indokolja. (pl.: Környezetvédelmi, Talajvédelmi,
Mûemlékvédelmi, Bányászati stb.)
– Ha társasházi közös tulajdonon folyik az építési tevékenység, akkor hozzájárulást aláírta-e a
lakók 2/3-a?
– Közös tulajdonnál minden tulajdonos hozzájárult-e az építkezéshez, a kerti építmény készítéséhez. (Ha nem járult hozzá, akkor polgári peres
ügyben védheti meg majd a jogait a sérelmezett.)
– Rendezettek-e a telek jogi határai, azaz a
Földhivatali alaptérképnek megfelelõen használjuk-e ingatlanunkat, vagy attól eltérõen. Van e
szükség emiatt földmérõ bevonására a szomszédokkal való viták elkerülése végett.
– Érinti-e útszélesítés az ingatlant. (Kerítésépítésnél elég kellemetlen ha pár év múlva el kell
majd bontani...)
– Ha kerítést építünk, akkor megfelel-e a helyi
jogszabályoknak (max: 80 cm -es lábazat és fölötte 30%-ban áttört). Nem funkcionál esetleg
nagyobb támfalként is, mert akkor mégis csak
engedélyköteles. Lehet-e egyáltalán adott esetben kerítéssel elkeríteni az ingatlant?
Nem utolsó sorban jó azt is tudni, hogy
amennyiben megépül az építmény és mégis kiderül utólag, hogy valamilyen jogszabályba ütkö-

zik, az építéshatóságnak az ilyen – az építési engedélyhez és bejelentéshez nem kötött építési –
tevékenységekkel kapcsolatosan nincs jogi felhatalmazása bírság kiszabásával egyidejûleg fennmaradás engedélyezésére, csak a bontásra vagy
átalakításra. Adott esetben pedig, más hatóságok
a bontás mellett további bírságot is kiszabhatnak
a tevékenység miatt.
A fenitek miatt vagy egyéb okból nem nyúlike közterületre a tervezett építési tevékenység. A
gépkocsibejáró, kerítés, vízelvezetõ árok, járda,
kisebb támfal kialakításánál különös figyelemmel, mivel közterületen a helyi közútkezelõ (helyi Önk.) hozzájárulása szükséges.
Összefoglalva tehát az, hogy valamilyen építési tevékenységhez nem szükséges engedély kérelem, építész dokumentáció, okmánybélyeg,
egyéb hivatalos irat benyújtása a helyi építéshatósághoz, – amelyet a beadás után a hatóság határozattal engedélyez, vagy bejelentés esetén tudomásul vesz, – nem jelenti azt, hogy teljes szabadsággal építkezhetünk.
Sajnos minden felmerülõ kérdés felsorolására
egy újságcikk keretein belül nincs lehetõség,
ezért azt javasoljuk, olvassa el figyelmesen
pomáz helyi építési szabályzatát, nézze meg szabályozási
tervét,
amelyet
a
http://www.pomaz.hu/onkormanyzat/rendezesi_terv weboldalról letölthet.
Mindenképpen kérdezzen meg egy szakembert (építészmérnököt), hogy egy helyszíni szemlével egybekötött tanáccsal lássa el Önt, mielõtt
bármilyen beruházásba kezd, így nyugodtabban
valósíthatja meg elképzeléseit!

Pomáz Építéshatósági Csoportja
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SZILÁNKOK

„Gyermekek a gyermekekért!”

„AJÁNDÉK”
Nyolcvanon felüli nõismerõsöm meséli, hogy néhány
napja a szokása szerinti sétáját végezte a Vörösmarty úton,
amikor megállt mellette egy kocsi, kiszállt belõle a jól öltözött fíatal ember. Az idõs hölgy azt hitte, hogy útbaigazgatást akar tõle kérni, s érdeklõdve feléje fordult. Az elsõ kérdés valóban ilyen irányt mutatott, mert így hangzott: a közelben tetszik lakni? Az „igen” utáni második, már gyanúra adhatott volna okot: egyedül tetszik élni? Az idõs hölgy
még családi titkot is elárult, amikor a felnõtt unokájáról elkottyintotta, hogy vele él, de sokra nem megy vele. A jó
modorú elegáns férfi örömteli csodálkozással ismerte fel,
hogy a tíz éves fennállását ünneplõ kft, amelynek a képviseletében jár el, éppen ilyen emberek megjutalmazásával
akarja emlékezetessé tenni a jubileumát. Legott az õket lassan követõ kocsihoz ugrott, kivett belõle vagy négy szépen
becsomagolt ajándékot s máris mondta: mehetnek haza,
hogy a lakásban átadhassa a cége meglepetését.
Ismerõsöm halvány gyanúval kevert reménységgel mutatta az utat. A kísérõje közben a véletlenek kiszámíthatatlanságáról és az ismerõsöm szerencséjérõl tartott rögtönzött
elõadást. A lakótelepi ház lépcsõházában a szomszéd aszszonyba botlottak, akinek az idõs hölgy megemlítette a rá
váró szerencsét, s hívta, legyen tanúja a nagy eseménynek.
A fiatalember azonban ezt elhárította azzal, hogy a meglepetés csak kettejükre tartozik.
A történtek után Sárika néni, kereszteljük el az azonosítása elkerülése érdekében, most azt állítja, hogy ekkor átsuhant rajta a rossz sejtelem, mégis beengedte a lakásába az
idegent. Az a konyhaasztalon két csomagot kibontott, az
egyikben aranynak látszó igen csillogó órák voltak, a másikban edények, s az utóbbiakra mutatva azt mondta, hogy
azok értéke 90 ezer forint, de most a kft a születésnap örömére 40 ezerért adja. Ismerõsöm emlékeztette az urat, hogy
az utcán ajándékról volt szó, nem vásárlásról. Ám megtanították arra, hogy ha 90 ezret érõ árút 40 ezerért adnak, az bizony ajándék. Mégpedig nagy, s ne dobja el a szerencséjét,
hanem fizessen gyorsan. A követelés egyre szorítóbb lett,
Sárika néni már nagyon félt, hátrálni kezdett a másik helyiség felé egyre hangoztatva, hogy nem akar vásárolni. Aztán
rálelt a mondatra, amelyrõl kiderült, hogy megszabadította.
„Nekem még ezer forintom sincs, nemhogy 40 ezer.” Ennek
hallatára a nagylelkû ajándékosztó összekapta a csomagjait
és kiviharzott a lakásból.
Az idõs asszonyt lassan elhagyta a rémület. Egyre azt hajtogatta magában: „Ezt megúsztam. Hogy lehettem ilyen
balga. „
A tanulság levonása az olvasóé!
vim

A mûvelõdési ház programja
Január 10. 18:00–19:00
Baranta edzés indul
Hagyományos magyar harcmûvészet, baráti közösség, a
magyar hagyományok és ünnepek tisztelete, megtartása
és megélése. Botvívás, szablyavívás, pusztakezes önvédelem, birkózás, a karikásostor
használata, íjászat.
Az edzéseket vezeti: dr. Huszár
10 Pomázi Polgár 2011/1.

Péter. +36-20-418-3271
www.baranta.net
Január 13. 20:00 Szerb Hagyományõrzõ Szilveszter
Január 20. 17:00 A Magyar
Kultúra Napja alkalmából kiállítás és verses, zenés irodalmi mûsor
Február 5. 20:00 Vállalkozók
bálja

jótékonysági hangversenyek Pomázon
a Teleki-Wattay Mûvészeti Iskolában

A

kegyetlen
vörösiszap katasztrófa a települések
otthonaiban okozott
szinte felbecsülhetetlen lelki-anyagi
károk
mellett
hangszereket és
kottákat is magával sodorva
Devecser Zeneiskoláját sem kímélte. Iskolánk is csatlakozott ahhoz az
országos felhíváshoz, melyet a dombóvári zeneiskolás
gyermekek kezdeményeztek
a Magyar Zeneiskolák Országos Szövetségén keresztül. A
szokásos karácsonyi koncertek jótékonysági hang-

versenyekké alakultak át ebben
az idõszakban, lehetõségük
volt a koncerteken megjelenõ
szülõknek, és érdeklõdõknek, hogy támogassák ezt a
kezdeményezést.
A hangversenyek fõvédnökségét dr. Hoffmann Rózsa Oktatásért Felelõs Államtitkár vállalta.
A két hét alatt lezajlott koncerteken közel 100 ezer Ft adomány gyûlt össze, ezzel az
összeggel a Devecseri Zeneiskola hangszervásárlásait segítjük.
A Teleki-Wattay Mûvészeti
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és felesége, Lakatos Miklós és
felesége, Hegedûs Éva, Vicsotka Éva, Balogh Jánosné,
Tóth Béláné, Gróf András, Németh Lajos és Melegh Gáborné elnöki oklevelet kapott.
v. m.

Január
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ

Újév, Fruzsina
Ábel, Alpár
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon, Emília
Boldizsár, Menyhért
Attila, Ramóna
Gyöngyvér, Szörény
Marcell, Juliánusz
Melánia, Vilmos
Ágota, Honoráta
Ernõ, Tatjána
Veronika, Csongor
Bódog, Félix
Loránd, Lóránt
Gusztáv, Marcell
Antal, Antónia
Piroska, Margit
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes, Agnéta
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Ferenc
Pál, Henrik
Vanda, Paula
Angéla, Angelika
Károly, Karola
Adél, Valér
Martina, Gerda
Marcella, János

Február
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Május
1. Vasárnap A munka ünnepe,
Fülöp, Jakab
2. Hétfõ
Zsigmond, Minerva
3. Kedd
Tímea, Irma
4. Szerda
Mónika, Flórián
5. Csütörtök Gyöngyi, Adrián
6. Péntek
Ivett, Frida
7. Szombat Gizella, Bendegúz
8. Vasárnap Mihály, Stella
9. Hétfõ
Gergely, Gergõ
10. Kedd
Ármin, Pálma
11. Szerda
Ferenc, Fabríciusz
12. Csütörtök Pongrác, Gyöngy
13. Péntek
Szervác, Imola
14. Szombat Bonifác, Gyöngyi
15. Vasárnap Zsófia, Szonja
16. Hétfõ
Mózes, Botond
17. Kedd
Paszkál, Ditmár
18. Szerda
Alexandra, Erik
19. Csütörtök Ivó, Milán
20. Péntek
Bernát, Felícia
21. Szombat Konstantin, Mirella
22. Vasárnap Júlia, Rita
23. Hétfõ
Dezsõ, Dés
24. Kedd
Eszter, Eliza
25. Szerda
Orbán, Bársonyka
26. Csütörtök Fülöp, Evelin
27. Péntek
Hella, Agrippa
28. Szombat Emil, Csanád
29. Vasárnap Magdolna, Almira
30. Hétfõ
Janka, Zsanett
31. Kedd
Angéla, Petronella

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ

Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Simon
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra, Zelmira
Gerzson, Margit
Alfréd, Mirtill
Mátyás, Darinka
Géza, Vanda
Edina, Alexander
Ákos, Bátor
Antónia, Elemér

Pomázi Polgár

Június
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

13. Hétfõ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök

Tünde, Jusztin
Kármen, Anita
Klotild, Bercel
Bulcsú, Kerény
Fatime, Bonifác
Norbert, Cintia
Róbert, Robertina
Medárd, Helga
Félix, Elõd
Margit, Gréta
Barnabás, Rozalinda
Pünkösd,
Villõ, Cinella
Pünkösd,
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
Jusztin, Ajtony
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás, Zorka
Rafael, Özséb
Alajos, Leila
Paulina, Albin
Zoltán, Szultána
Iván, Bajnok
Vilmos, Viola
János, Pál
László, Sámson
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

Július
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Tihamér, Annamária
Ottó, Sarolta
Kornél, Soma
Ulrik, Berta
Emese, Sarolta
Csaba, Dominika
Apollónia, Bódog
Ellák, Eperke
Lukrécia, Veronika
Amália, Ulrik
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ, Indra
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter, Irma
Endre, Elek
Frigyes, Kámea
Emília, Varsány
Illés, Margaréta
Dániel, Daniella
Magdolna, Léna
Lenke, Laborc
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Szeréna
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác

Augusztus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Boglárka, Nimród
Lehel, Alfonz
Hermina, Lídia
Domonkos, Dominika
Krisztina, Abelina
Berta, Bettina
Ibolya, Cseperke
László, Domonkos
Emõd, Román
Lõrinc, Blanka
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Dina
Iboly, Ince
Marcell, Gelesztina
Mária, Alfréd
Ábrahám, Rókus
Jácint, Réka
Ilona, Elena
Huba, Bernát
Állami ünnep,
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Menyhért, Mirjam
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Bence, Minerva
24. Szerda
Bertalan, Detre
25. Csütörtök Lajos, Patrícia
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Izsó, Natália
27. Szombat Gáspár, Gazsó
28. Vasárnap Ágoston, Mózes
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25. Kedd
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Szilvia, Szaniszló
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Erzsébet, Zsóka
Jolán, Zolta
Olivér, Iliász
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Anasztázia, Tas
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Konrád, Anzelma
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György, Bojána
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Márk, Ányos
26. Kedd
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Vilma, Bacsó
Miklós, Miksa
Ambrus, Ambrózia
Mária, Emõke
Natália, Gina
Judit, Loretta
Árpád, Daniló
Gabriella, Johanna
Luca, Otília
Szilárda, Konrád
Valér, Detre
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Gracián
Viola, Dárió
Teofil, Ignác
Tamás, Izidor
Zénó, Nina
Viktória, Zétény
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Lázár
Kamilla, Tódor
Tamás, Tamara
Dávid, Hunor
Szilveszter, Donáta

TÖRTÉNELEM

SZOVJETVILÁG MAGYARORSZÁGON
ELHALLGATOTT FEJEZETEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBÕL
A 80. évükhöz közelednek azok, akik az írásban
rögzített eseményeket
átélték. A borzalmakról
1945 és 1990 között
hallgatni kellett. Sõt, felmagasztalni azokat. Két
nemzedék nõtt fel a történelmet meghamisító
könyveken. Lassan húsz
éve, hogy oszlatni lehet
a ködöt. De sokan még
mindig nem tudnak,
vagy nem akarnak tudni
a valóságról. Következik
néhány tudósítás az akkori lapokból, s szemelvény a szovjet hazugságokról.
A bolsevista uralom alatt álló
területeken-írja A Nép címû napilap 1943. január 7.-én, a szovjet
hatóságok, „bevált vallási politikájukhoz híven, a mohamedánizmussal szemben is ugyanazt a
módszert alkalmazták, sõt talán
még kegyetlenebb formában,
mint a keresztény vallásúakkal
szemben: a mosékat bezárták,
vagy párthelyiségekké alakították
át, a lelkészeket kényszermunkára
vitték, vagy a szokott módon egyszerûen likvidálták…
A Magyarország címû szovjetbarát hetilap 1982. november 14.számában elbúcsúzik Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárstól, aki
„hordozója” volt az Októberi Forradalom vívmányainak. Az Álláspontunk címû nekrológban idézi a
halott egyik 1979 tavaszán elmondott beszédét: „Barátaink érdekeit és gondjait mindannyian
magunkénak érezzük, és sajátjainkként figyelünk azokra.”
E vesztünket okozó barátság és
odafigyelés taglalása elõtt az emlékezet felfrissítése céljából bemutatjuk a hetilap néhány itthoni
és külföldön dolgozó munkatársának a nevét: Gömöri Endre,
Várkonyi Tibor, Aczél Endre
(London) Bokor Pál (Washington) Király Ernõ (Róma) Magyar
Péter (Brüsszel) dr Király Ferenc
(Madrid)
1944 õsze, tele és az 1945-ös
esztendõ a nemzetünk legrettenetesebb élménye lett. Olyan meg-

rázkódtatás, amelyet a szerencsétlen koronatanú, míg élt, sohasem
tudott elfelejteni. Zilahy Lajos, a
nagyszerû író, megkábulva, egyik
írásában „krisztusarcú” szovjet
katonáról beszélt, aki kenyeret
adott egy magyar éhezõnek. Aztán, mint a Magyar Szovjet Baráti
Társaság kiszemelt elnöke, Debrecenbe kellett utazzon, hogy
részt vegyen Vorosilov marsall
fogadásán, az Arany Bika pompás szállodájának dísztermében.
A lelkesedéstõl, a meghatottságtól kipirult arcú, hiszékeny
írót, a magyar irodalom egyik
klasszikusát, a Vörös Hadsereg
katonái ott helyben inzultálták, jól
szájon verték, fenékbe rugdosták
és kirabolták. Az órájától és pénzétõl megfosztott, sápadtan remegõ Zilahyt a Bocskai diákszálló
lakói mentették ki az ittas „felszabadítók” kezébõl.
Hírhedtté váltak az országban a
fényesen csillogó pléhfogaikkal a
szovjet nõi katonák, akik férfiakat
erõszakoltak meg. Veszprémben
például nõi csapatok fosztották ki
a székesegyházat, a szétvagdalt,
felbecsülhetetlen értékû, reneszánsz miseruhákból öltözéket
készítettek maguknak, s mohón
hordtak szét mindent, ami fénylett, de különösen a textiliákat.
Láttak katonákat melltartóval a
fejükön fülvédõ gyanánt. A Somogy megyei Iszkázon a nagy
költõ, Nagy László szülõhelyén, a
katolikus templom kifosztása után
a miseruhákat magukra öltötték,
így nyargalásztak lóháton a faluban, jót mulatva az ilyet soha nem
látott lakosság rémületén.
Egy másik somogyi faluban a
jegyzõ feleségét gyors egymásutánban 17 orosz katona erõszakolta meg. A védelmére sietõ férjét „háborús bûnösség” címén
összeverték és elhurcolták. A szerencsétlen család 9 éves fiát pedig, aki kétségbeesetten kiáltozott
segítségért, ott a helyszínen
agyonlõtték. Óbecsén, mint ezt
késõbb Szép Ilona ottani lakos elmondta, a szovjet hordák az
egész oncsa telepet felgyújtották,
a lakosságot egy szálig kiirtották.
Feketics községben özvegy H.J.nét két szovjet katona gyalázta
meg. Közelében egy alig 12 esztendõs lánykán tíz katona vett
erõszakot. A vérén fetrengõ gyermeket azután agyonlõtték. Fejér
Ágostonné katonaviselt fiát a

Hangya-pincébe vitték le, szalmát dobtak rá, meggyújtották, a
pinceajtót pedig bezárták. Heller
Ferenc 80 éves nyugállományú
rendõrt, mert fegyvert találtak nála, agyonlõtték. Kivégezték Sági
Pál kisbírót is. SZ. M. gazdálkodó 16 éves lányát egy vöröskatona fényes nappal, a nyílt utcán
meg akarta becsteleníteni. Az apa
félõrülten fejszét ragadott, és kettéhasította a muszka katona fejét.
A gazdát másnap elfogták, a piacon felakasztották. De ez még
nem volt elég a megtorláshoz.
Másnap a község 11 szegény,
kétkézi napszámosát lõtték
agyon, özvegyek, lányok, asszonyok is voltak közöttük.
A Függetlenség címû budapesti napilap 1944. október elején
számolt be a visszafoglalt Nagyszalontán tapasztaltakról. Egyik
este részeg szovjet katonák betörtek Borbély Ferenc szabómester
lakásába. Három asszonylányát
lefogták, aztán a rongyos, piszkos
katonák reggelig egymásnak adták a kilincset. Az átélt borzalmak
után a kilenctagú család minden
tagja öngyilkos lett. Az állati csõcselék rárontott Varga György, a
helybeli Kereskedelmi és Hitelbank igazgatójának a feleségére
is. Varga a szörnyû események
hatása alatt a vadászpuskájával
agyonlõtte két gyermekét, a feleségét és magát is. Steinbacher
Györgynét alig egy hónap választotta el a szüléstõl. A meggyalázott szegény zsidóasszony felakasztotta magát. Két meggyõzõdéses szalontai kommunista
Bonda Sándor csizmadia és Gál
József kõmûves az orosz csapatok
betörése után azonnal jelentkezett
a parancsnokságon. Elmondták,
hogy mindketten kommunisták, a
párt régi tagjai. A szovjet katonai
parancsnok, egy õrnagy, lehúzta a
csizmáikat és elkergette õket.
Még aznap este mindkét elvtárs
lakását kifosztották, asszonyaikat
meggyalázták. Beköltöztek a fõtéri szállodába is, a nyomok szerint a helyiségeket sebesültjeik ellátására használták fel. Sok amputálás történhetett, mert a „kórház”
udvara tele volt lemetszett karokkal és lábakkal, ezeket eltávozásuk közben kihajigálták az ablakon.
Szólnunk kell még a Háromszék megyébõl származó Uzonyi
Kiss család tragédiájáról is. A

szovjet világ beköszöntével feketelistára került Uzonyi Kiss Pál
hajdúböszörményi fõszámvivõ.
Õt a bevonuló szovjet katonák
verték agyon. Uzonyi Kiss László
fõjegyzõt halálra ítélték és kivégezték. Dr. Uzonyi Kiss Lajos
képviselõ nyugatra menekült. Helyette lefogták Uzonyi Kiss Magdát, akinek a férjét is elhurcolták
és szovjet fogságban pusztult el.
Magdát elõször Gyõrbe, majd
Szegedre szállították, s itt a szegedi Menekült Munkaszolgálatosok
Segélyotthonában három és fél
hónapi megbecstelenítések után
megnyomorítva elbocsátották.
Szellemileg és testileg megroppanva Pécsett lett öngyilkos. A
család teljes likvidálását az egyetlen életben maradt ifjú, Uzonyi
Pál sem kerülhette el. Debrecenben tartóztatták le, és a Piac utcai
laktanyában Kele György és
Szöllösi Béla ÁVH tisztek vezetésével kínozták. Majd Miskolcra
vitték, ahol egy Gáti nevû fõhadnagy vallatása során bal fülére teljesen megsüketült, hét bordája pedig torzulva forradt össze.
A kép, amelyet a „felszabadított” magyar nép a hatalmas és
embertelen birodalom, az „élenjáró kommunizmus” országáról alkotott, más tekintetben is abszolút
negatív volt. Nemcsak a rémület
jelenetei ismétlõdtek meg hétrõl
hétre, hónapról hónapra, hanem a
tragikomikus események végtelen
sora is. A zabráló szovjet katonák
„burzsujnak” néztek mindenkit, a
szegény munkást és parasztot is,
ha például porcelán bögre volt a
házában, vagy fehér ágynemûvel
rendelkezett. Mágikus erõvel hatott rájuk minden, ami csillogott,
akár egy réztrombita, akár angol
vécé, aminek a rendeltetésével
nem voltak mindig tisztában és
gyakran mosdásra használták.
Orosz csapatok különös kedvvel
vetették rá magukat a drogériákra,
hogy a zsákmányolt több ezer liter
kölnit felhörpintsék. Alkoholszenvedélyük nem ismert határt.
Kolozsváron az egyetem szertárában talált preparátumokról leitták
a formalint is.
E bemutatkozás után következett a magyar história legsötétebb
korszaka, a mûködésbe állított darálógépekkel együtt. De ez már
egy másik történet.
Bálint István történész, író nyomán
szerkesztette: Vicsotka Mihály
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HELYTÖRTÉNET

Pomáz újratelepítése és a Wattay család

A felsõvattai Wattay család
kutatásaim szerint az Avar Birodalom nyugati területeinek
uralkodó családjából származik. A Vata név türk (török)
eredetû, jelentése lenyugvó,
lebukó (nap). A frank és morva támadások elõl a Kárpátmedence középsõ, valamint
keleti felébe áttelepülõ népesség többségében keresztény
volt. Baton (Bátony) Vata
uralkodása alatt területüket
katonai települések hálózatával vette körül (Vata-BataPata). Ilyen település a Borsod vármegye területén lévõ
Vatta település is, ahonnan a
Wattay család származik.
Az oszmán hatalom elérte
Pomázt is a 16. század közepén, hamarosan a falu lakossága is elmenekült, illetve a
járványok következtében elpusztult. A falut birtokló
Cziko család ezen ága is kihalt. Buday Bornemisza Bolgár Pál volt, aki újra telepítette Pomázt Bács vármegyei rác
falvaiból, nevét mégsem õrzi
közterület. Õsei az oszmánhódítás elõl menekült bolgár nemesek, akik a Rosd-sziget
(ma Szentendrei-sziget) déli
részen letelepülve alapították
– az azóta elpusztult – Bolgárfalut. A családnak Budán is
volt háza.
Pál ügyvédként nagyon híres volt és 1612-ben már Pest
vármegye szolgabírája, de Pilis vármegye adórovó dikátoraként, majd 1655-ben Nógrád vármegye helyettes alispánjaként is ténykedett. Felesége Tholdy Kata révén jelentõs birtokokhoz jutott.
Egy szentendrei tanú késõbbi vallomása szerint Márkus Máté hódoltsági atyafi
mondta neki: „Öcsém, ha te
ember volnál és gondiát viselhetnéd Pomaz és Kálóz nevû
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pustakat magadénak tehetnéd,
mert azoknak nincsen magiar
urok.”
Pomáz és Kálóz pusztáit
1656-ban már felsorolta a
Szent Benedeki Konvent
(Garamszentbenedek) elõtt a
falvai között.
Halála után 1661. március
14-én, a hagyatéki tárgyalásán felolvasott testamentumában írta jószágairól: „a két lányomnak Buday Bornemisza
Bolgár Anna asszonynak,
nemzetes nemes és vitézlõ
Vathay Pál feleségének és hasonlóképpen Sára leányomnak… hogy mindenekkel
egyaránt osszanak.” Fia ekkor
már nem élt és Sára lányának
bár négy férje volt gyereke
nem született, így a birtokok
köztük Pomáz falu is a
Wattay családra szálltak.
(Ezen a ponton lép be a történetünkbe a Wattay család –
a szerk.)
Wattay I. Pálnak két fia
volt. II. Pál, 35 évesen meghalt, és I. János.
Wattay I. János 1676-ban
Pest-Pilis-Solt vármegye esküdtje. 1680. április 12-én az
oszmánok fogságába esett, 22
hónap után Thököly Imre segítségével szabadult.
Az 1680-as években egészen Soroksárig birtokolta a
Duna bal partját Dunakeszi ispánsági központtal. Az övé
volt Kalász és Pomáz is. Amikor az oszmánok elfoglalták
Füleket, (amely Buda 1541-es
eleste után Pest-Pilis-Solt vármegye központja lett – a
szerk.) a Wattay család
Besztecebányára költözött.
1684-ben részt vett a sikertelen Buda elleni hadjáratban.
János 1686-ban, mint váci
szolgabíró és a Pest környéki
települések tulajdonosa a katonáival részt vett Vác, Pest és
Buda felszabadításában, a
gyõzelem kivívását és a csapatok ellátását nagyban segítette
helyismerete is. Kifizette a
fegyverváltság adót és Nagykovácsiban kúriát épített. Onnan irányította a budai részek
birtokait, így a pomázit is. Újratelepítette Kisköröst és környékét, (nevét az a középiskola õrzi, amelynek diákjai ide
járnak a pomázi nemesi sírkertbe gondozni a sírokat – a
szerk.) Nagykovácsit, Soly-

márt, Pilisszentléleket, visszahívta Kalász és Pomáz elbujdosott jobbágyait.
A fegyverváltságdíjat kifizették, birtokaikat I. Lipót
1691-ben megerõsítette. A
vármegye gyûlésein harcoltak
a túlzott adóztatás és a katonai
önkényeskedések ellen is. Az
1703. évi Pest-Pilis-Solt vármegyei adókirovás szerint a
vármegyében
Dunakeszi,
Pomáz, Budakalász, Csobánka, Nagykovácsi és Solymár
községek, valamint Soroksár,
Péteri, Gubacs, Szentlõrinc,
Oszlár, Csömör, Szentmihály,
Szencse, Garancs, Kiskovácsi, Rébél, Kall, Halom és
Murcz puszták voltak birtokában. Birtokai voltak még
Bács, Borsod, Csongrád, Heves, Hont és Nógrád vármegyékben.
Közben a megyei közgyûlésben harcolt a török kiûzése
után itt állomásozó idegen katonák önkényeskedései és az
egyre elviselhetetlenebb adók
ellen.
1704. március 29-én a Nógrád vármegyei kuruc nemesi
felkelõk elsõ kapitányaként
szemlét tartott Losoncon,
majd csapatával részt vett a
Dunántúli hadjáratban. A
hadjárat után, 1704. május közepén, Kecskeméten megválasztották Pest-Pilis-Solt vármegye elsõ kuruc alispánjának. Megszervezte a vármegye kuruc kézen lévõ településeinek közigazgatását, a kuruc csapatok ellátását, a labanc-rácok elleni védelmet.
Többek között Nagykovácsi
birtokán német telepeseivel
lõport gyártatott.
Élelmezte a csapatokat.
Megjegyzendõ, hogy a fiatalon elhunyt II. Pálnak a közben felnõtt fia István ugyanazt
tette, mint János.
Rákóczi bukása után a császári hadiszállító és ügynök
Grassalkovich lett az úr Pest
és Buda környékén, aki azt
akarta, hogy ezen a területen
ne legyen magyar nemes tulajdonában lévõ ingatlan.
Nagyon útjában voltak a
Wattay birtokok. A fegyverváltsági adó beszedõjeként
sarcolta a magyar nemeseket.
Amikor 1723-ban Wattay János és István is meghalt, elérte, hogy az özvegyek és fiatal-

korú gyerekeik a Dunakeszitõl Soroksárig nyúló birtokaikat elcseréljék vele Bugac
környékiekért.
A felnövekvõ Wattay ifjúság három ágra oszlott. A
sziráki ágba beházasodtak a
Telekiek. A dunakeszi központ elveszett, a nagykovácsi
kúria leromlott, s a család úgy
döntött, hogy Pomázon építi
fel az új birtokközpontot.
Olyan
létesítményeket
emeltek, amelyek biztosították a Pomáztól Kiskõrösig
terjedõ birtokrendszer vezetését, valamint a termények tárolását. A kétszintes pincével
épített kastély 1750 és 1772
között épült fel. A család címere és jelmondata is látható
a kastélyon „IUNCTA VIS
FORTIOR”, vagyis magyarul
„EGYSÉGBEN AZ ERÕ”.
A birtokközpontban végzett
munkákhoz magyar, német és
szlovák lakosságot telepítettek be, valamint ekkor építették a ma is meglévõ különbözõ vallású népesség részére a
templomokat.
1772–73-ra lett kész a kastély. III. Pál építtette, a róla
készült festmény már a kastélyban látható
A pince 30-40 méterrel
hosszabb, mint az épület. A
kétszintes mellett van egy
harmadik egyszintes pince is.
Azért lett ekkora, mert a hatalmas birtok összes terményét itt tárolták.
III. Pál halála után György
lakott a kastélyban. Eredeti
képe a reformárus parókián
van, a másolata a kastélyban
nemrégen megnyitott Wattay
emlékszobában. Közben a
család egyik része Pesten
építkezett, a Telekiek megvették a kastélyt, de négy szoba
végig
megmaradt
a
Wattayaknak, s az intézõ itt
számolt be a birtok ügyeirõl.
Aztán a Wattayak felépítették
mögötte a kis kastélyt, amely
most is áll…
Bátonyi Pál 2011. január 8án délután 3 órakor a kastélyban elõadást tart a Wattay
család történetérõl.
Bátonyi Pál nyugállományú honvéd ezredes, Wattay
leszármazott és családkutató (képünkön) gyûjtése nyomán szerkesztette:
Vicsotka Mihály

OKTATÁS

Nyertes COMENIUS iskolai
együttmûködés pályázatok
a Teleki-Wattay Mûvészeti Iskolában,
40 000 eurós uniós támogatással
Mik azok
a COMENIUS pályázatok?
A projektek keretében a két éven át
tartó folyamatos, közös munka jelenti a
legnagyobb hasznot a részt vevõ pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal
bõvíti az iskola pedagógiai
programját, újszerû, színes tevékenységeket visz a tanórai
munkába, lehetõséget biztosít a
tanulók kreatív ötleteinek a
megvalósítására, önálló, felelõsségteljes munkájára.
Ezeknek a projekteknek egyik
legfontosabb célja, hogy a tanulók tevékenyen részt vegyenek
a projekttel kapcsolatos valamennyi feladatban – úgy a tervezésben, mint a megvalósításban és a tevékenység értékelésében. Fontos ezért, hogy lehetõleg minél több diák kapcsolódjon be a projekttel összefüggõ tevékenységekbe.
2010 szeptemberétõl két új nemzetközi projekt indulhatott a TelekiWattay Mûvészeti iskolában.

1. A reneszánsz
jegyében
Miután az elmúlt tanév végén sikeresen lezártuk a futó Comenius programjainkat, idén két újabb uniós pályázatunk is nyertes lett. Ezek közül az egyik
a „S.T.O.R.I.E.S. Searching Traces of
Renaissance in Europe” vagyis a „Reneszánsz korszak nyomainak keresése
Európában” címet viseli.
A programban velünk együtt dolgoznak majd spanyol, lengyel, cseh és szlovák iskolások. A két évig tartó együttmûködés alatt közösen próbálunk minél
többet megtudni errõl a varázslatos korszakról. A találkozók közötti idõszakban a tanulókkal kisebb feladatokat oldunk majd meg, amelyek a kor történelmével és mûvészetével foglalkoznak.
Ilyen lehet például egy általános korismereti kvíz kitöltése vagy a projekt
eredményeinek tartalmazó könyv borítójának megtervezése, és természetesen
az, hogy a kor muzsikáját hogyan tudjuk hangszeren, illetve tánccal megjeleníteni. A munka közben (a kor mellett)
egyre jobban megismerjük majd egy-

más nyelvét és kultúráját is (például egy
többnyelvû szótár közös megalkotásával). Amikor pedig találkozunk valamelyik országban, akkor a többi iskolással
együtt a környék reneszánsz emlékeivel
ismerkedhetünk majd meg.
A munka már elindult szeptemberben

egy tanári találkozóval, ahol az éves
munkát megterveztük, és a tanulókkal is
dolgozunk az apróbb feladatainkon, de
mindenkit szívesen várunk, akit érdekel
a korszak, az angol nyelv és más országok megismerése

2. Különbözõ mûvészeti ágak
– közös kulturális örökség
Ezzel a címmel indult a másik, két
éves projektünk. Iskolánk történetében
ez már a 11. alkalom, hogy részt veszünk ilyen nemzetközi együttmûködésben, ezúttal 8 iskolával: angol, ír,
spanyol, olasz, magyar, görög, török és
lengyel gyermekekkel és tanáraikkal fogunk együtt dolgozni. Az itthoni szakmai munka mellett 16 növendéknek lehetõsége nyílik utaznia is a résztvevõ
partneriskolák tanulóihoz, családjaihoz.
Az elsõ projekttalálkozó alkalmával,
a házigazda franciáknál készült el a
„menetrend”, ahol a munkatervet és az
utazásokat beszéltük meg. Ide csak tanárok utaztak. Angliába 4 gyerek látogathat tavasszal, röviddel ezután pedig
6 növendék Törökországba. A következõ tanévben, õsszel kerül sor a lengyel
találkozóra, ahol szintén 6 tanulót várnak. Pomázon 2012 tavaszán lesz a találkozó, francia és török gyerekeket látunk vendégül.

Ahogy a cím is elárulja, a projekt témája az egyes országok különbözõ mûvészeti alkotásainak és kulturális örökségének összegyûjtése és összevetése
koronként rendszerezve. Feldolgozzuk
az építészetet, a festészetet, a zenét, az
irodalmat, valamint a színpad és a fotó
témakörét is. Egy-egy
feladat során több mûvészeti ágat is összekapcsolunk. Célunk,
hogy a gyerekek látóköre szélesedjen, jobban
megértsék az egyes történelmi korok és a mûvészeti stílusok közötti
kapcsolatot.
A mostani feladat
szerint minden partneriskolában kiválasztanak
5 híres épületet saját hazájuk területérõl, melyek különbözõ korokban épültek. A gyerekek
lerajzolják az épületeket, a tanárok segítségével egy kis leírást is készítenek hozzá, a
lengyel partneriskola pedig tablót készít
a rajzokból. Mi, magyarok Aquincum
romjait, a visegrádi Fellegvárat, a fertõdi Eszterházy-kastélyt, az Esztergomi
Bazilikát és a Megyeri-hídat választottuk ki. Az egyes építményekkel és a
korstílusokkal a gyerekek egy közös
órán ismerkedtek meg, ahol használtuk
iskolánk legmodernebb oktatási eszközét, a digitális táblát is.
A résztvevõ iskolák zömmel a mi általános iskoláink típusának felelnek
meg, az egy iskolába járó korosztály
azonban országonként más. A mienk az
egyetlen mûvészeti iskola, bár hangszeres zeneoktatás néhány partneriskolában szintén folyik. A mieink egy-egy
kis koncerttel is készülnek az utazásra,
zömmel repülõn is szállítható hangszerekkel. Elsõsorban magyar szerzõk mûveit mutatjuk be külföldön, a hazai találkozón pedig a nemzetek zenéjébõl
fogunk felkészülni.
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

A

hónap rendõrségi statisztikájáról a korai
lapzárta miatt nem tudok nyilatkozni önöknek.
Decemberben a rendõrõrs
illetékességi területén a tavalyi évhez viszonyítva az is-

mertté vált bûncselekmények
száma csökkent. A hónap közepéig – köszönhetõ a fokozott rendõri, polgárõri és a
közterület-felügyeleti jelenlétének – kiemelt esemény
nem történt. Sajnos ismét
történt gyalogos gázolás kijelölt gyalogátkelõhelyen,
Budakalászon. Ismételten
szeretném fölhívni gépjármûvezetõ társaim figyelmét,
hogy a KRESZ egyértelmûen szabályozza, hogy hogyan, milyen módon kell a
gyalogátkelõhelyet megközelíteni. Rendszeresen tartottunk és tartunk közbiztonsági

A BREITLING
és a többiek
Szentendrei Rendõrkapitányság eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki
2010. augusztus 3-án a nyitott nyílászárón be-

SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI
AZ OLVASÓKAT POMÁZ VÁROSBAN
ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEN
2010 DECEMBERÉBEN TÖRTÉNT
RENDÕRSÉGI ESEMÉNYEKRÕL:

és közlekedési akciókat, amit sokkal és a tûzifavásárlásoktermészetesen a jövõ évben kal kapcsolatban, hiszen deis folytatni kívánunk. Öröm- cember közepéig nem történt
teli hír, hogy várhatóan kiemelt esemény a bevásárPomáz városában-januárban lásokkor és nem érkezett
megkezdõdik a gyalogátke- olyan bejelentés sem, amely
lõhelyeknél a közvilágítás tûzifavásárlásnál bekövetkekorszerûsítése, amitõl azt vá- zett bûncselekményrõl szólt.
Kívánok Önöknek balesetrom, hogy jobb megvilágítása lesz e helyeknek, és észre- mentes közlekedést, és vivehetõbbé válnak a gyalogo- gyázzanak értékeikre!
sok a rossz látási viszonyok
Kovács Róbert r. alezredes
között is.
Õrsparancsnok
Ezúton is szeretném önöknek megköszönni,
hogy
megfogadták kéréAz építmények lettek a jármûvek
semet a bevásárlá-

jutott egy szentendrei családi házba,
ahonnét többek között a mellékelt fényképeken látható Breitling márkájú férfi
karórát tulajdonított el.
Amennyiben a bûncselekménnyel, annak elkövetõjével kapcsolatban érdemleges információ merülne fel, kérem értesíteni a Szentendre Rendõrkapitányságot a 0626-310-233-as telefonszámon és ott a
1614/2010 bü. számú nyomozás elõadóját
szíveskedjenek keresni.
Ugyancsak várjuk annak a jelentkezését,
aki a felvételeken szereplõ karórával kapcsolatban információval rendelkezik, esetlegesen megvételre kínálták fel számára.
Tandari László r. szds. Szentendre RK.

ELLENFELEK

elsõszámú ellenfelei a jármûvezetõknek.
A közelmúltban a Hõsök-terén törték
össze a keresztet, néhány hete zöldségboltba ment banánért egy buszvezetõ,
karácsony elõtt Szalai Jánosné József
Attila út 2/A. alatt álló házának kerítését
bontotta le néhány másodperc alatt a
személygépkocsi. Azért ennyire nem
keskenyek és kanyargósak a múlt
században lovas kocsiknak kialakított
útjaink.
-vim-

Keressük!

NE FÕZZÖN!
– VIGYE HAZA!
Családi menü
4 fõ részére
– 2500 Ft-ért
- leves,
- vegyes tál körettel,
- savanyúság
Rákos Vendégház,
06-20-9890-265
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2010. november 6-án a reggeli órákban a 2000 Szentendre Rózsakert 4. sz.
alatti társasház pincéjébõl ismeretlen tettes ismeretlen módszerrel eltulajdonított
egy Author típusú Enigma Infinity modell kerékpárját (képünkön). Az eltulajdonított kerékpár nõi vázas fehér-metál
rózsa színû volt. A kerékpár egyedi azonosítója: ws7k00832.
Amennyiben az eltulajdonított kerékpár
fellelhetõségével, vagy a bûncselekménynyel kapcsolatban érdemi információval
rendelkeznek, kérjük jelentkezzenek a
Szentendrei Rendõrkapitányságon személyesen, vagy telefonon a 0626-310-233-as
telefonszámon és kérjük a 2356/2010. bü.
bûnügyi számra történõ hivatkozással keressék Gáti László r. zls-t.

SZOLGÁLTATÁS
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

Mese a dohos lakásról
– összefoglalás
Bár izgalmas szakmai kérdésekben bõvelkedik, a mesebeli történet keserû! Sok tanulság rejlik benne és nem
gyõzök mindenkit bátorítani
egy érdekeinket felismerõ, a
kérdésekkel szembenézõ, bátor és bölcs hozzáállás elsajátítására. Ahogy egy rossz
mozdulattal leverhetünk egy
poharat, ahogy egy nyitva hagyott ablak becsapódik, betörhet, de ha az esõ zúdul be,
akár az egész parketta is tönkremehet, ahogy a biztonsági
öv elhagyása tragédiához vezethet, ahogy egy rossz emberi szó, gesztus szétzúzhat egy
kapcsolatot, de legalábbis súlyos terhet jelenthet, s ahogy
mindezen helyzetekben gondos elõretekintéssel megelõzhetjük a bajt, úgy dolgaink
sokszor észrevétlenül jelenlévõ jogi vonatkozásaival is törõdnünk kell. Mindig gondoljunk elõre. Nem az örök aggodalmaskodásról van szó,
hanem a kockázatok felismerésérõl. Emberi dolgaink, külsõ kapcsolataink jogi értelmet, vonatkozást nyerhetnek
és egy mulasztás miatt súlyos
hátrányokat, kockázatokat
kell viselnünk. Két kérdésre
vezetem vissza tanácsaimat.
Az egyik: Miért forduljunk

jogászhoz? A másik: Mikor
forduljunk jogászhoz?
Forduljunk jogászhoz, mert
a jog nem csak nyelvezetében, szabályaiban, szokásaiban, hanem eljárási rendjében, sokszor bosszantó formalitásaiban is nehezen érthetõ. Egy szerzõdés szövege bonyolult lehet, megfontolást
igényel. Egy kényes helyzetben mondott szó, tett ígéret,
vállalás, és fõleg egy per intézése komoly kihívást jelent.
A jogász, az ügyvéd segíthet.
Az elsõ segítség, ha pusztán
tanácsot kérünk. Jogsegély
szolgálatok sok helyütt, városunkban, Pomázon is rendelkezésre állnak. Sok a jogi iskola, egyre többen járnak és
végeznek jogi egyetemen.
Forduljunk tanácsért hozzájuk. Egy gondolat, egy tájékoztatás kellõen felvértezhet
minket, figyelmünket ráirányítja arra a jogi helyzetre, lehetséges következményre,
amire nem is gondolnánk. A
tanács a legtöbbször ingyen
van, de ha fizetünk is érte, a
befektetés minimális, a hozadék pedig tájékozottság dolgainkban, biztonság lehet és
sokkal, de sokkal nagyobb
kellemetlenségtõl, bajtól óvhat meg minket.
Mikor forduljunk jogász-

hoz? Akkor, amikor érezzük,
hogy nem látjuk át a helyzetet, amikor kockázatot szimatolunk, amikor felismerjük,
hogy tanács, tájékoztatás nélkül bizonytalanok vagyunk.
Ha az ingatlanunkra, munkahelyi kapcsolatunkra, szerzõdéses ügyletünkre vonatkozóan segítségre szorulunk. Ha
vitás, peres helyzetben találjuk magunkat. Ha valamilyen
lépésre szánjuk el magunkat,
de nem tudjuk, hogy annak
milyen következményei lehetnek. Ha nem értjük, hogy
mi a jog rendelkezése az adott
helyzetben, a mi jogunkra
vagy kötelezettségeinkre vonatkozóan. Ha az állam valamely intézkedése sérti érdekeinket, vagy ennek reális
esélyét látjuk, érezzük.
A legfontosabb taktikai tanács: a megelõzés mindig hatékonyabb, olcsóbb, biztonságosabb, mint az ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele akkor,
amikor már bekövetkezett a
baj. Ismerjük meg, ismerjük
fel jogainkat és kötelezettségeinket. Ismerkedjünk a jog
szabályaival. Ellenõrizzük,
hogy saját erkölcsünk, józanságunk alapján elfoglalt álláspontunk harmóniában van-e a
jog vonatkozó szabályaival.
Mindig olvassuk el a szerzõ-

déses szöveget, nyilatkozatot,
amit velünk alá akarnak íratni. Gondolkodjunk, aludjunk
rá egyet! Ne írjunk alá olyan
szöveget, szerzõdést, kijelentést, ami nem felel meg a valóságnak!
Ha pedig már perközeli
helyzetben vagyunk, tegyünk
meg mindent, hogy a pert
megelõzzük. Ha lehetséges,
kössünk egyezséget. Az
egyezséghez vegyünk igénybe közvetítõt, ügyvédet. Kérjük a segítségét. Próbáljunk
beszélni, tárgyalni, józanul
egyezkedni a másik féllel. Ne
vágjuk el a kapcsolatokat, a
kommunikációt, a párbeszédet. Ne hagyjuk, hogy érzelmeink vezessenek. Másrészt
mindig õrizzük meg méltóságunkat, tisztességünket, adjuk
meg ezt a másik félnek is. Ne
akarjunk többet, mint ami jár
nekünk. Ne feledjük: az
egyezség úgy jön létre, hogy
mindkét fél enged álláspontjából, követelésébõl. Ha pedig az egyezség, a tárgyalás
nem vezet eredményre, gondosan, alaposan, nagy figyelemmel vigyük perünket. A
per – végsõ soron – üzlet:
mérlegelni kell a költségeket,
a kockázatokat, a lehetséges
veszteséget és nyereséget.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek békességes karácsonyt és boldog új
esztendõt!
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT KÍNÁL A VÁROS LAKOSAINAK.
A jogsegélyszolgálat helye: 2013 Pomáz, Huszár u. 3. (mûvelõdési ház, a fõposta mögött), ideje: minden kedden 15 órától.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
A néphagyomány szerint vízkereszt után leszedhetjük a karácsonyfát. A sok örömöt hozó
jelkép a hulló leveleivel már
csak bosszúságot okoz. Ilyenkor a háziasszonyok egy alapos
nagytakarítást végeznek. A
munka összekapcsolódható a
szobanövények átvizsgálásával,
a beteg levelek eltávolításával.
A nagylevelû növényeket ajánlatos a fürdõszobában kézmeleg vízzel lemosni, a port szivaccsal eltávolítani. Az elmo-

hásodott vagy penészes talajfelületet eltávolítjuk, a növényt
alaposan megöntözzük.
Ne
használjunk
tápoldatot, mert
még a tél közepén
járunk, s nem
célunk,
hogy a szerény fényben növekedésnek
induljanak,

és korcs hajtásokat hozzanak.
Télen azt az elvet követjük,
hogy ritkán, de alaposan öntözünk.
Feltétlenül vizsgáljuk át a
zöldség és gyümölcstárolókat!
Tapasztalhatjuk, hogy a
burgonya csírázásnak indult. A hajtásokat távolítsuk el, mert ha
nem tesszük,
sokat veszít
a tápértékébõl. A betárolt alma is
rothadásnak
indult. Válo-

gassuk át, és a még használható
részekbõl készítsünk kompótot,
vagy süteményt. Az egészséges
gyümölcsöt egy sorban, lehetõleg szárral felfelé helyezzük el.
Az enyhébb napokon tegyük
rendbe a kerti szerszámokat,
gépeket, mert a tavasz mindig
eljön! Hideg csapadékos idõben gondoskodjunk az énekes
madarak etetésérõl! A meteorológusok az elkövetkezõ idõre
kemény hideget és sok csapadékot jósolnak. Ne felejtsük el,
hogy az ingatlanunk elõtt kötelesek vagyunk a gyalogjárót
síkosságmentesíteni!
Czilinger
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SZOMORÚAK VAGYUNK

Meghalt Tigi. Amikor ilyen dolog bekövetkezik, mindig elgondolkodunk. Nem (csak) õt siratjuk, hanem a lehetõséget is, ami
most, hogy meghalt, nincs már.
Hat éves volt. Egész életében vártunk valamire (õ és mi)–ami most
már nem is fog bekövetkezni. Mi,
gondozók (önkéntesek) nem szûntünk meg reménykedni, hogy hátha valakinek éppen õ tetszik meg.
Éveken át vártuk az örökbefogadó
gazdit. Szomorú gondolat: rács
mögött várakozni éveken át, hogy
„talán majd örökbe fogadnak”.
Aztán mégsem, mert egyszer csak
elalszik egyik este - ilyen fiatalon.
Pedig a menhelyrõl való kikerülésnek nem ez a módja! Sokkal inkább az örökbefogadás, ami szabadságot, biztonságot és szeretetteljes családot jelent. Tiginek már
nem adatott meg, de
van még 55 kutyánk, reméljük, õk
szerencsésebbek
lesznek. Hinnünk
kell, hogy nem ez az
igazi élet nálunk,
hanem majd ezután
jön, amikor örökbe
fogadják õket. Addig mi mindannyian
szeretettel gondoskodunk róluk, etetjük-itatjuk õket, ellátjuk a sérüléseket,
kezeljük a betegségeket, takarítjuk a
kenneleket és igyekszünk kényelmessé tenni számukra az életet.
Lehetõségeinkhez képest mindenkivel külön-külön foglalkozunk és
simogatunk. De elég ez vajon?
Persze, még mindig jobb ITT,
mint az utcán, vagy árokparton,
bokor alá bevackolva napokig/hetekig éhezni és fázni. Sok kutyát
fogtunk már be ilyen körülmények között. Sajnos a gyepmester
is – aminek más következménye
is lehet, nem csak az, hogy menhelyre kerül a kutyus.
E-mail címünkre szinte naponta
jön segítségkérés vidéki menhe-
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lyekrõl, hogy a városok gyepmesteri telepein 7-10-12 kutya altatása következik be, ha nem jelentkezik valaki értük. Ezek között az
állatok között éppúgy van 7 hónapos, kajla, ugri-bugri jószág, mint
8 éves, egészséges, kiegyensúlyozott kutya. Már az e-mail-eket is
félve olvassuk, mert megszakad a
szívünk ilyen híreket kapva. Szép
gondolatot oszt meg velünk könyvében Cesar Millan („a csodálatos
kutyadoki”), amikor azt mondja,
hogy „embernek lenni se nem
több, se nem kevesebb, mint kutyának”. Mégis, mi, emberek mit
meg nem engedünk magunknak!
Elvesszük az életüket, pedig önhibájukon kívül kerülnek rács mögé, vagy a sintér kezébe.
Elkeserítõ, hogy mi sem tudunk
segíteni, hiszen „telt ház” van
évek óta, így teljesen tehetetlenül
nézzük az eseményeket. A pomázi
kutyaotthonban életük természetes végéig ápoljuk védenceinket
szeretettel, nálunk elképzelhetetlen az altatás.
Tehát ha jobban belegondolunk,
Tigi halála békés volt, a saját kenneljében, óljában történt az eset.
Mégis elkeserítõ, hogy ennek nem
így kellett volna történnie! Még
halála elõtt meg kellett volna tapasztalnia egy szeretõ gazdi gondoskodását.
Kérünk mindenkit, hogy aki fontolgatja egy négylábú
barát „beszerzését”,
a pomázi menhely
55 kutyája közül válasszon, ha teheti!
Köszönettel:
Pomázi Állatvédõ
Egyesület
munkatársa

Mi (is) köszönjük
nektek!
Rendszeres olvasója vagyok a Pomázi Polgárnak. Szeretném mindenkivel megosztani a
városunkban szerzett kellemes tapasztalataimat.
Örömmel olvasok idõrõl idõre ebben az újságban a pomázi állatotthonról, hiszen én is lelkes
támogatójuk vagyok, szívemen viselem sorsukat.
Több állatmenhelyen is voltam már, (Budapesten, Szentendrén, Érden), de szavakkal le
sem tudom kellõképpen írni a különbséget a
pomázi állatotthon és köztük. Már az elnevezésükön is megmutatkozik a különbség, hiszen a
pomáziak „Állatotthonnak” szeretik magukat
nevezni, nem „Állatmenhelynek.” Itt 80 százalékban öreg és sérült kutyák laknak, amelyek
már nem kellenek senkinek, de szeretettel gondoskodnak róluk. Pomázon altatás nincs!
Mivel önerõbõl tartják fenn magukat, nincs
pénzük állandó munkatársra. A menhelyen önkéntesek ellenszolgáltatás nélkül, munkájuk
után látják el a feladatokat. Pomázon állatközpontú, állatbarát környezetet találunk, nincs piszok és szag, a kutyák naponta többször szabadon mozoghatnak, játszhatnak a füves területen.
Nyáron napernyõk védik õket a naptól, mert kevés a fa a telken, és gyermekpancsolóban hûthetik magukat. Ilyet máshol eddig nem tapasztaltam!
Személyes jó tapasztalatom is van az állatotthonnal kapcsolatban. Amikor telefonáltam,
hogy 2-3 napja kószál az utcában egy látszólag
gazdátlan eb, másnap egy önkéntes hölgy a saját autójával eljött és intézkedett az ügyben.
Sõt, személyes találkozásunk alkalmával elpanaszoltam nekik, hogy az öreg tacskóm már fázik a kutyaólban, segítségemre siettek egy
„thermó” kutyafüggönnyel, amit maguk készítettek. Nélkülük a pomázi kutyák sorsa meg
lenne pecsételve.
Kedves pomáziak! Kérem, kövessék a példámat és segítsék az egyesület munkáját az adományaikkal. Megérdemlik az emberek által kidobott kutyusok és a maroknyi önkéntes is!
Köszönettel és tisztelettel:

FELHÍVÁS!
Kedves pomázi állatbarátok!
A Pomázi Állatvédõ és Állatsegítõ Egyesület kéri a lakosságot, hogy
aki szereti a négylábú barátokat és
megteheti, fogadjon örökbe kutyust.
Állatotthonunk többszörösen „telt
házzal” küszködik. Minden eddigi
igyekezetünk ellenére nagyon sok az utcára
kidobott, kerítéshez, vagy fához kötött, dobozban utcára helyezett kutya. Aki ezt teszi
egy élõlénynyel, nyilván azért csinálja, hogy
ezentúl legyen más gondja, kerüljön másnak
pénzbe, oldja meg a civil társadalom az általa

Galambos Gabriella
Pomáz, Tátika utcai lakos.

okozott problémát. Valóban, a mi feladatunk
az árva, elhagyott állatok befogadása, de feladatunk elvégzése fizikai és pénzügyi korlátokba ütközik.
Kérjük, hogy aki tud,
segítsen. Rajtunk úgy,
hogy a (megtelt) állatotthon könnyebb helyzetbe kerüljön, a kutyákon
pedig úgy, hogy a szerencsétlen, árva kis jószágoknak otthont nyújt.
Köszönjük segítségüket!
Önkéntes állatvédõk,
70/312-0523, 20/424-9808

SZOLGÁLTATÁS

MARIKA KONYHÁJA
Lencse csõben sütve
Az új esztendõ elsõ pillanataiban a lencse a sláger. Az apró korong alakú termés a pénzt szimbolizálja a hagyományos konyhában. Ezért most ehhez igazodva, a szerencsés új év reményében
egy lencsés recepttel indítjuk el sorozatunkat.
Hozzávalók:
20 dkg lencse
30 dkg darált sertéshús
10 dkg vöröshagyma
10 dkg füstölt szalonna
2 ek liszt
2 db tojás
15 dkg óvári sajt
2 dl tejföl
A lencsét sós vízben
puhára fõzzük. Kiolvasztjuk
a kockára vágott hagymát,
hozzáadjuk a darált húst, és
puhára pároljuk. Összekeverjük a leszûrt
lencsével, kivajazott tûzálló tálba tesszük, és leöntjük a
reszelt sajt, a tejföl, a tojás és liszt keverékével. Forró
sütõben 15 percig sütjük. Jó étvágyat!

FUVAROZÁS, FÖLDMUNKA,
SZÁLLÍTÁS:
– Konténeres sitt (1, 3, 4, 6, 8 m3)
– Billencs, darus,
akciós építõanyagok,
– Kert és tereprendezés,
– Sóder, homok, föld szállítás

Szentendre,
Sztaravodai u. 110.

Tel.: 06-26-314-326,
Fax: 06-26-301-537
Sztraka Attila
Mb: +36-30-9617-789
sztraka@t-email.hu

Kulcsmásolás a Malomban „NEW”
Ugyanitt helyiségek bérbeadók
üzleti, ipari, bármilyen tevékenységre
1. emelet: 240 m2 (36+100+94)
2. emelet: 184 m2 (90+94)
Pomáz külterületén aszfaltút mellett
300 m2-es pincehelység tehergépkocsi lejáróval,
260 m2-es üvegházzal + lakható gazdasági épület,
valamint ugyanitt 12 000 m2 hegyoldali telek, rajta lévõ
romos lakóépülettel egyben eladó.
KÖRNYEZETBARÁT ÉS ÚTSZÓRÓSÓ
Pomáz, Budakalászi út 2. Tel.: 06-30-266-8911
Nyitva: H–P: 7–17-ig, Sz: 7–13 óráig.

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT

INTERWORK
TEMETKEZÉSI Kft.

2013 Pomáz,
Orgona u. 23.

Temetkezési Iroda
és Bemutatóterem

Telefon:
26/325-663
www.badogosbolt.hu

OLEANDRO 2000 Kft.
TEMETKEZÉSI IRODA
Pomáz, József A. u. 26.
(a pagodáknál)
NYITVA:
hétköznap 9–15 óráig.
Iroda: 26-323-450

0–24 órás szállítási
ügyelet:
(20) 365-5343,
(20) 458-6025,
(20) 200-2087

†
2000 Szentendre,
Dunakanyar krt. 17.
(Stéger köz sarok)
Telefon: 06-20-399-1006
2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 2.
(Piactérrel szemben)
Tel.: 06-20-343-9260
Tahitótfalu, Béke u. 12.
Tel.: 06-20-344-6060
Üröm, Dózsa Gy. u. 2/a.
Tel.: 06-20-548-5886
0–24 órás szállítási ügyelet
Tel.: 06-20-398-0160
Budakalász, Pomáz,
Szentendre, Leányfalu,
Tahitótfalu, Dunabogdány
településeken
Nyitva: h–p: 8–16 óráig
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