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Vicsi László január 27-én levelében azzal a kéréssel fordult Pintér Sándor
belügyminiszterhez, hogy szíveskedjen Pomáznak 650 millió forint támogatást nyújtani. Ebbõl rendezni lehetne a 2002 és 2006 között keletkezett
400 milliós szállítói követeléseket, a bírósági ítéletekkel összefüggõ kötelezettségeket, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos idei törlesztést.

A

polgármester kijelenti, hogy Pomáz, a
több éve felhalmozódott problémáit önerõbõl
nem tudja megoldani.
Az eladósodás 2006-ban
keletkezett, az akkori vezetés felelõtlen gazdálkodása
és a kampánycélt szolgáló
kötelezettség vállalásai miatt. A 2004-ben felvett 914
millió 750 ezer forint hitelbõl vásárolt ingatlanokat
nem tudták értékesíteni,
ezért a 2006-os költségvetési
bevételek 627 millió 699
ezer forintos lemaradással
teljesültek. A záró pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet a 2007-re áthúzódó 708
millió 273 ezer forintos kötelezettség vállalására.
A 2003-tól 2006-ig felvett
önkormányzati hitelek állománya 2006. december 31-én
796 millió 600 ezer forint
volt. Ehhez járultak még a le-

vélben nyolc pontban felsorolt, több esetben perekben elvesztett fizetnivalók, amelyek
napjainkra 1 milliárd 280 millió 978 forintra rúgnak.
Vicsi László a levélben felsorolja, hogy a 2006 és 2010
októberében nyertes önkormányzat milyen intézkedéseket hozott a nyomasztó adósság mérséklésére. 2007-ben
2,2 milliárd összegben kötvényt bocsátottak ki. Ebbõl
visszafizettek 957 millió 31
ezer forint fejlesztési hitelt, a
többit döntõen beruházási
kötelezettségek kiegyenlítésére használták fel.
Felmondták a 2006-tól
megnyílt 1 milliárdos hitelszerzõdést, és nem vették
igénybe a még rendelkezésre
álló 710 millió 917 ezer forintot.
A képviselõk a tiszteletdíjuk 30 százalékáról, a polgármester és az alpolgármes-

ter a költségtérítésérõl mondott le.
2011. január 1-jétõl 12 fõvel csökkentették a polgármesteri hivatal dolgozóinak
létszámát, a közalkalmazottak bérét 10 százalékkal mérsékelték, az alsófokú oktatási
intézményekben a jövõ tanévben az osztálylétszámokat
maximálisra emelik. Megszüntették a NOIKSZ-et, tervezik a három általános iskola közös igazgatás alá vonását, felülvizsgálják a kötelezõ feladatokat, az idén új beruházást nem terveznek, csak
az elnyert pályázatokat valósítják meg. Szigorítják az önkormányzati bevételek beszedését és a hátralékok behajtását.
Pomáz Város Önkormányzata mindezekre tekintettel
kéri a 650 milliós támogatást
a Kormányzati Alapból.
V. M.

KULTÚRA

KÖLCSEY ÉS A HIMNUSZ EMLÉKÉRE

A Teleki–Wattay Mûvészeti Iskola tamburazenekara
bácskai, bánáti dalokat játszott

A

Balogh Boldizsár tekerõlanttal

z eddig megszokottaknál többen
vettek részt január 20-án a mûvelõdési házban tartott Magyar Kultúra
Napjának megünneplésén. Ám az is feltûnt, hogy döntõen a szereplõk és hozzátartozóik jöttek el. Ez is dicsérendõ, mert
azt jelenti, hogy az iskolák mozgósították a
tanulóik egy részét. Magam azt hiányoltam, hogy a „kötelezõen” ott lévõkön kívül
csupán „csak” érdeklõdõ lakosokat alig
láttam a széksorokban.
Akik felléptek, igyekeztek mindent megtenni Kölcsey és a Himnusz emlékének ébrentartásáért. Remélhetõ, hogy késõbb
egyre jelentõsebb eseménye lesz a nemzet
kulturális életének Andrásfalvy Bertalan
által kezdeményezett nap.
A mûsort Gáspár Sándor, a mûvelõdési
ház igazgatója konferálta. Az összeállítás fõ
törekvése annak megfogalmazása volt,
A közönség soraiban balra
Kiss János festõmûvész

Ünnepi köszöntõt mondott
Duró Imre képviselõ

2 Pomázi Polgár 2011/2.

hogy mit jelent a gyerekeknek napjainkban
a haza, a hazaszeretet. A felkészítõ tanárok
e cél elérése szempontjából választották és
tanították be a mûveket. A teljesítmények
váltakozó színvonalúak voltak, életkortól,
tehetségtõl és ráfordított munkától függõen.
Duró Imre önkormányzati bizottsági elnök köszöntõje után a zenés irodalmi öszszeállításban felléptek a Teleki-Wattay
Mûvészeti Iskola, a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközép Iskola
és Szakiskola, valamint a Mátyás Király
Általános Iskola növendékei az egészen kicsiktõl a végzõsökig. Nagy feladatot vállalt
Juhász Károly színmûvész, aki Vörösmarty
Mihály Gondolatok a könyvtárban címû
nagy versét mondta el, igen színvonalasan.
A Somodi László Képzõmûvészeti Szabadiskola tagjainak tárlatát Kiss János festõmûvész tanár mutatta be.
Vicsotka

PORTRÉ

PÉLDAKÉP EMBERNEK,
MAGYARNAK, HÍVÕNEK…
Demeter József 1944. június 25-tõl 1974. július 1-jéig, az egyházak számára igen nehéz évek alatt, volt a
Pomázi Református Gyülekezet lelkésze. Három
gyermeke közül Miklós beszél a családjukról:
– „Nagyapám, Demeter József Mezõkeresztesen volt kántortanító, onnan
került Egerbe rektornak. Gárdonyi Gézával együtt tanítottak. Nagyanyám,
Báró Marton Ida 1911-ben gyermekágyi lázban meghalt.
Apám 1910. április 28-án született
Mezõkeresztesen. 1928-ban érettségizett Egerben a Ciszterci rend Szent
Bernát Fõgimnáziumában. A református teológiát kitûnõ eredménnyel végezte Sárospatakon és Budapesten,
majd ösztöndíjasként Edingburghban
tanult. Nyolc nyelven beszélt, szépen
zongorázott. Több helyen volt segédlelkész, 1937-ben Szigetmonostoron,
1944-ben Pomázon választotta a gyülekezet lelkésszé. A nyugdíjba menetele
után két évvel torok- és gégerákban elhunyt.
Édesanyánk 1955 nyarán meghalt.
Édesapám öt év után megnõsült, és mi
egy szeretett második anyát kaptunk.
Hárman nyugszanak egymás mellett a
pomázi református temetõben.”
Amikor a front közeledett, a tiszteletes elõvette az orosz szótárt, s két napig
tanulta a nyelvüket. A szovjetek a második világháború végén a parókiában
rendezték be a kórházukat. A Demeter
család a pincében húzódott meg. Bántódásuk nem esett, amikor a Vörös
Hadsereg elvonult, a Pomázról összeszedett és a parókiára hordott holmikat
a tiszteletesék visszaadták a jogos tulajdonosaiknak.
1946.-ban amikor a pomázi svábokat
kitelepítették Németországba, a lelkész
a Nemzeti Bizottsághoz írt hosszú beadványával nagy bátorságról és emberségrõl tett tanúbizonyságot. „Soha nem
éreztem még olyan erõsen, mint most,
amikor kész a névsoruk, és szinte már
látjuk a vonatot, amelyik innen is elviszi õket, hogy itt a nyilas-német világ
zsidókérdésének rendezése ismétlõdik

meg egy más, elismerem, szelídebb
formában. Akkor a magyar nép egy része (külsõ nyomásra) meg akart szabadulni az ország egy rétegétõl. Ma meg
akar szabadulni egy másik rétegtõl.
Van okunk ugyan azt hinni, hogy ez is
fõképp külsõ indításra és irányításra
történik… Büntessünk most valakit
azért, amiért akkor a többi német megvetette, mert bizonyságot tett magyarságáról? Vagy miért menjen az az öreg,
aki becsületben itt élt 60-70 esztendõt?
… Miért menjen az, aki még a német
anyanyelvû iskolázásnak is ellene
volt?” Máig megválaszolatlanul maradt
kérdések.
Sokkal nehezebb lett az életük a Rákosi rendszerben. Demeter Józsefet
elõször be akarták szervezni besúgónak, miután erre nem volt kapható,
minden vasárnap megjelentek az istentiszteleten az ÁVH. sok. A prédikációkba azonban nem tudtak belekötni.
Aztán hetente razziákat tartottak a parókián, még a hajópadlót is felszaggatták. Ravasz László püspököt is félreállították, utódja Bereczky Albert lett, aki
1956-ban távozott. Másfél évig, mint
jegyzõnek, Demeter Józsefnek kellett
vezetni a Duna-melléki Egyházkerületet. Aztán lemondott, Pomázi lelkipásztor akart maradni.
Szinte a semmibõl szervezte újjá a
református gyülekezetet Budakalászon
és Csobánkán. Vasárnaponként 5 szolgálatot tartott. Csobánkára évekig kerékpáron járt, mert buszjárat még nem
volt. Azóta Budakalászon templom,
Csobánkán gyülekezeti ház épült.
Demeter József sokat járt Sashegyi
Sándorral a Holdvilág árokba az ásatásokra. A Pomázról szóló tanulmányában különös, nem mindennapi és igen
nagy tiszteletre méltó embernek,
Pomáz szerelmesének nevezi a régészt.
„Meg kell becsülnünk álmait, látásait,

reménységeit, mely szerint Pomáz a
Magyarország felett átvonuló történelem egyik legfontosabb helye. Kívánom, hogy feltevéseit igazolják a jövendõ kutatásai.” Ám õ más úton jár.
Levéltári adatokkal támasztja alá mindazt, amit Pomáz történetérõl 1710-ig
megír. Aki a 34 oldalas tanulmányt elolvassa, másképp fogja látni a törökkort, a Habsburgok a Wattayak és a
pomázi nemzetiségek, fõként a szerbség szerepét.
Demeter József szigorú, de szeretõ
apa, jó társasági ember volt. Bihari József a Nemzeti Színházból, Bessenyei
Ferenc, Sinkovits Imre gyakori vendégei voltak a parókián. 1968-ban Tölgyes Kálmánnal és Beslity Istvánnal
megszervezték az elsõ ökumenikus istentiszteletet. A hívek, a katolikusok,
reformátusok és szerbek teljes egyetértésben látogatták egymás templomát,
hallgatták a papjaikat.
Nem beszélt róla, de rosszul esett neki, hogy nyugdíjba menetelekor Pomázon nem tudott lakáshoz jutni, Pesthidegkúton kapott egyházi szolgálati
lakást. 1976-ban, 66 évesen halt meg.
Vicsotka
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A polgármester
válaszol

MEGKÍSÉRELJÜK A LEHETETLENT
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Az interjúra készülve megnéztem a Szabad Pomázi Polgár 2006. évi októberi számát.
A megválasztása után néhány
nappal azt kérdeztem Öntõl,
hogy vannak-e már adatai a város pénzügyi helyzetérõl? Azt
válaszolta, hogy csak töredékét
látja a nyakukba szakadt bajnak. Hát ezt azóta túlságosan
igazolta az idõ. Mi a helyzet
ma, egy nappal a Legfelsõbb
Bíróság tárgyalása után? Rettegtünk attól, hogy a Golub
Athanászék által felvett 180
milliós Alcsevicze foglalót a
2006-os szabálytalan adásvételi szerzõdés miatt kamatostul,
300 milliót meghaladó összegben kell visszafizetni az azóta
felszámolt Ipoly Holding felszámolóinak és a háttérben megbújó titkos befektetõknek.
– Azt sem tudom, milyen jelzõvel minõsítsem az ítéletet.
Emberbarátnak, polgárbarátnak, Pomáz barátnak? Az egeknek a bíróság belátásának és a
Zamecsnik Tamás ügyvédnek
hála, csak a 180 milliót kell
visszafizetni, kamat nélkül. Ez
is roppant nehéz lesz, de egészen más, mint az ezt megelõzõ
elsõ- és másodfokú ítéletek,
amelyek szerint a kamatokkal
300 milliónál többet kellett volna állni egyösszegben. Megteremtõdtek az esélyei annak,
hogy legalább megkíséreljük a
lehetetlent. Még szûkebbre
húzzuk a nadrágszíjat, bár tudom, hogy már nincs rajta több
lyuk. Tovább kell csökkenteni
a kiadásainkat. Kénytelenek leszünk az intézmények összevonására, szervezeti átalakításokra, létszámcsökkentésekre. A
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tét az életben maradásunk.
Csak a havi törlesztõ részletünk. 35 millió forint. Ezen
felül, vannak a bérek, a közüzemi és rezsiszámlák. A gyerekek
étkeztetése a bölcsõdében, az
óvodákban és az iskolákban, az
idõseké az otthonban évi 90
milliójába kerül az önkormányzatnak. Minden hónapban azért
küzdünk, hogy legyen fizetés,
fûtés az intézményekben, világítás az utcákban.
– Ezzel az ítélettel lezárult az
Alcsevicze (rém)történet egy
szakasza. Azt hiszem, lassan kirajzolódik, hogy 2002 és 2006
között Golub Athanász és az õt
támogató képviselõk a felelõtlen döntéseikkel hosszú idõre
adósságba préselték a várost.
– Az Alcsevicze megvételére
felvettek 770 millió bankkölcsönt. Bevételük nem volt abban az idõben a területbõl, mert
most fizetjük vissza a 180 milliós foglalót. Megemlítem,
hogy ha az adásvételi szerzõdésben rengeteg szakmai emberi mulasztás, tévedés és sajnos
most már egészen biztosan
szándékosság fedezhetõ fel.
Nos, mi a 770 millióból
visszanyertünk 500 milliót az
egyik vevõ foglalójaként, tavaly egyenként adtunk el telkeket, lassan megközelítve a vételárat.
Ha elõdeink várnak egy évet,
és nem vesznek fel 1 milliárd
kölcsönt útépítésre, 2006-ban
az év második felétõl Európai
Hitelbõl és nem kölcsönbõl fejleszthettünk volna, minden
egyes önkormányzati forinthoz
egyet tett volna az álam, kilehet
számolni, hogy fele annyi hitelbõl ugyanennyi utat lehetett
volna építeni.
De jöttek a választások, és
látványos eredményt akartak
minden áron. Egyéni érdek volt
az oka, a választás elõtti hetekben, rohammunkában szervezett Pomázi Szennyvíz-Csatornaépítõ Víziközmû Társulat létrehozásának is. Munkahely kellett rokonoknak, barátoknak. A
választás után a mi testületünk
fizetett helyettük 28 millió forintot, hogy ne vesszen el az 50
százalékos állami támogatás a

beruházásnál. Ezt az összeget
azóta sem utalták vissza. Sõt
még néhány lakó az – általuk
vélelmezett – elmaradt munkák
miatt is már csak a jogutód önkormányzatot jelentette fel. A
társulat közelmúltban fizetésképtelenséget jelentett, s mint
jogutódnak, az önkormányzatnak kell felelnie értük.
Pomázon már több évtizede
mûködtek társulatok (Korausz
Ferenc vagy Meleg Gábor által
létrehozott), ezeknél ilyen fiaskó több mint húsz év alatt nem
történt .A 2006-os õszi választásoktól eddig 400–450 millió
forintot kellett kifizetni a miattuk keletkezett vesztes perekhez, szerzõdésekhez kapcsolódóan. Ha ezeket nem örököljük,
takarékosan megélnénk, nem
kellene intézményeket összevonni, embereket elbocsátani.
Ezért vagyunk kénytelenek beletörõdni, hogy az önkormányzatnak szinte semmire nincs
pénze, megszûnik az a lehetõség, amely lehetõvé tette a rászorultak segítését.
– Mit kellene tenni, hogy ezt
a rendkívüli helyzetet mindenki
megértse. Az újság eddig is
részletesen bemutatta az idáig
vezetõ utat.
– Erre már csak azt tudom
mondani, hogy aki meg akarja
érteni, az megérti, aki nem, az
nem érti meg, és követelõzik.
– Lakatos Miklós 10 évvel ezelõtt alpolgármesterként azt
nyilatkozta nekem, hogy a
pénztelenség miatt ami Magyarországon van, nem önkormányzatiság. Önnek mi errõl a
véleménye?
– Az, hogy hivatalosan így
hívják. De ez valójában nem
sok. Harc a fennmaradásért.
Nem is merünk másra gondolni. Hosszú távú stratégia, hiánymentes költségvetés, ugyan,
kérem! És még országos lapban
is olvasom, hogy az önkormányzatok szándékosan eladósították magukat! Ez 2006-tól
ránk nem vonatkozik. Számomra az igazi önkormányzatiság az, amelyben az embereknek mindent megadnak, amit
lehet. Közben fejlõdik, szépül a
település. Egyre jobb közszol-

gáltatást tudunk teremteni. De
ez a jövõ. Talán két-három év
múlva visszatérhetünk a 2006os szintre. Nézze csak meg a
testület elé kerülõ napirendeket! Idõszerû kötelezettségekrõl döntünk, nem pénzrõl!
Vagy ha mégis, akkor kutatjuk,
honnan tudunk krajcárokat begyûjteni.
– Miként lesz ilyen körülmények között XXI. századi a település? Az oktatás, az egészségügy a közlekedés, a szolgáltatások, a városkép?
– Azt kell mondjam, hogy ez
állami segítség nélkül lehetetlen. Az önkormányzati rendszert tovább így nem lehet
fenntartani. Ezt nagyjából 10
évvel ezelõtt is lehetett látni.
Vannak szerencsésebb városok,
ahová nagy ipari üzemek, kereskedelmi egységek érkeztek,
szabad földterülettel rendelkeznek forgalmi csomópontoknál,
ezek kisebb gondokkal megvannak. Pomázt az 1950-es
évektõl szinte visszafejlesztették. Elvették a járási székhely
rangját, a földjeit. Szent Istvántelep a mienk volt, a földjeink a
Dunáig nyúltak. A Kádár-rendszerben Szentendrét fejlesztették kulturális mûvészvárossá és
idegenforgalmi központtá. Aztán kistérségi központ lett.
Ezért is várom, hogy 2013-ban
visszaállítsák a járásokat, mert
Pomáz Budakalász, Csobánka,
Pilisszentkereszt, Dobogókõ
térségében központi szerepet és
lehetõségeket kaphatna. Fontos
az ipari övezeteink kialakítása.
Közel 90 hektárról van szó. Sokat lendítene rajtunk a Kézilabda Akadémia. Több befektetõ
arra vár, hogy meginduljon az
építése. Emelkedni fog az
Alcsevicze ára. Rögtön nem
5000 plusz áfa, hanem 8000
plusz áfa.
– Ha volna pénz, milyen beruházásokat valósítana meg az
idén?
– Van esélyünk arra, hogy a
két körforgalom megépüljön.
Össze kell rájuk szedni 100
millió önrészt. Az ipari területen lévõ tulajdonosokkal szeretnénk megegyezni. Megkezdeném a Kézilabda Akadémia
építését. Folytatnám az útépítéseket. A Dera-patak medrét 11,5 méter mélyen kikotortatnám. Tehát lenne mit tenni…
Vicsotka Mihály
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TÁJÉKOZTATÓ
a házasságkötések, a bejegyzett
élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjának megállapításáról
Pomáz Város Önkormányzata, Pomáz
közigazgatási területén történõ házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai, és egyéb családi események társadalmi megünneplése során
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan
rendeletet fogadott el.
Hivatali helyiségen valamint hivatali
munkaidõn kívül történõ házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezhetõ, amennyiben az esemény helyszíne megfelelõen méltóságteljes és biztonságos.
A rendelet szerint az igénybe vevõknek az anyakönyvvezetõ alapszolgáltatása (az anyakönyvvezetõ hivatalos közremûködése – jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás) ingyenes.
Térítési díjat kell fizetni egyes hivatali helyiségen belüli, hivatali munkaidõn
kívüli szolgáltatásért. A fizetendõ díjakról részeletes tájékoztatást kaphatnak az anyakönyvvezetõnél, valamint
az önkormányzat honlapján közzétett
rendeletbõl.

VÉRADÁS
A mûvelõdési házban
2011. március 24-én
véradás
és szûrõvizsgálat
lesz.
Ha több vért adunk,
mint a környezõ
települések
lakossága,
elnyerjük
a 2011. év életet adó
települése címet!

Tájékoztató a közigazgatási eljárásokban hatályba lépett változásokról
1. Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás
általános szabályainak
változásai:
A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 2011. január 1jén hatályba lépõ jelentõsebb
módosításai:
Internet-hozzáféréssel rendelkezõ ügyfél számára – ha
ezt kéri – a vele nem közölt,
valamint a már közlés céljából kézbesítésre küldött döntések szövegét, továbbá azt,
hogy a meghozott döntés
ellen fellebbeztek, a hatóság
e-mailben haladéktalanul
megküldi. (Döntés szövegének e-mailben való továbbítása nem minõsül közlésnek,
a közlés joghatásai ehhez
nem fûzõdhetnek.)
Az eljárás során hozott
végzések többségét kizárólag azokkal kell közölni, akiket ténylegesen érint.
Minden hatóságnak, valamint ügyfélszolgálati irodá-

nak biztosítani kell az ügyfél
személyes
megjelenéséhez szükséges
ügyintézéshez elektronikus
úton vagy telefonon történõ elõzetes idõpontfoglalás
lehetõségét. (Pomáz Okmányiroda: a korábbi idõpontfoglalás
lehetõségek
nem változtak, Pomáz Polgármesteri Hivatal: idõpontfoglalás lehetõsége telefonon
biztosított közvetlenül az
ügyintézõknél
/telefonszámok: www. pomaz.hu/)
Eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó
ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevõje a Ket. rendelkezéseinek keretén belül az
egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat, azonban új kapcsolattartási forma alkalmazását
a hatóság megtagadhatja, ha
az ügyfél visszaélésszerûen
kívánja azt igénybe venni.
A kormány által rendeletben meghatározott hatósági
nyilvántartások tekintetében
az ügyfél jogosult a rá vonat-

kozó adatok megváltozását
az integrált ügyfélszolgálati
irodánál bejelenteni.
2. Az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény
változása
Lehetõség nyílik arra,
hogy ágazati szabályozás az
eljárásért fizetendõ összes
költséget egyben, az eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjba integráltan határozza meg, és a díj
összegének alapjául szolgáló
költségszámítást az illetékes
minisztérium, valamint az
eljáró hatóság a saját honlapján közzé teszi.
Az építési hatósági eljárásokban a 2011. január
27. napjával hatályba lépõ
változás alapján 5000 Ft
összegû alapilletékkel növekednek az eddigi eljárások
illetékei.
3. Kormányablakok
2011. január 3-án megkezdték mûködésüket a Fõvárosi és a Megyei Kormányhivatalok
Integrált

Ügyfélszolgálati
Irodái
(Kormányablakok). A Kormányablakok nyitva tartása:
munkanap 8.00 órától 20.00
óráig
Pest Megyei
Kormányhivatal Integrált
Ügyfélszolgálati Irodái:
1. Érd, Budai út 7., Érd
Center, II. emelet 217.
2. 2700 Cegléd,
Kossuth tér 7.
3. 2600 Vác, Dr. Csányi
László krt. 16.
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Integrált Ügyfélszolgálati
Irodái:
1. Budapest, VIII.,
Fiumei út 19/A.
2. Budapest, XIII.,
Teve u. 1/A-C.
3. Budapest, XIII.,
Visegrádi u. 110-112.
4. Budapest, XI.,
Bartók B. út 120-122.
Az ügyfélszolgálati irodák
a 1818-as ingyenes
telefonszámon hívhatók
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ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén
18 órától fogadóórát tart
a Mesedombi óvodában.
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 páros hónap 2. hétfõjén 18 órakor tart
fogadóórát a Szt. Miklós téri Karitász Házban.
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

Megadták
a hozzájárulást
A január 18-ai képviselõ-testületi ülés napirendjeibõl vélhetõ volt, hogy a tárgyalásuk váltakozó
idejû lesz. Mérget lehetett volna venni rá, hogy a
Pomázt elkerülõ út engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztató felforrósítja a hangulatot, és megakasztja a lendületes haladást. Így is történt.

A

meghívóban jelzett tíz
tárgyhoz a polgármester javaslatára felvették a térítési díjak emelésérõl szólót, s az „Egyebek”
is bõvült egy pályázat engedélyezésével. Duró Imre kivételével a képviselõk jelen
voltak, s a lejárt határidejû
határozatok gyors átfutását
követõen máris a lakossági
ügyekhez érkeztek. Meglepetésként hatna, ha ezeket (talán az ülésrend, vagy a gyors
jelentkezése miatt) nem Halászné Gambár Mária kezdené. És nem szerepelne bennük a Kuruc és a Huszár utca,
illetve a Dera patak. Most
éppen egy illegális átjárót
kellene ismét lezárni a patak
partján. A képviselõ asszony
szerint a városban sok a veszélyes és száraz fa. Ki kellene azokat vágni és a rászorulóknak adni. Vicsi László polgármester erre válaszolva azt
mondta, hogy a közmunkásoknak már feladatul adta,
hogy az említett fákat távolítsák el! Nagy Attila azt észrevételezte, hogy a szelektív
szigetek körül szemétdombok alakulnak ki. Sarkadi
Attila ezt megerõsítette azzal,
hogy a Vróczi út végén is rettenetes a helyzet, de a lakók
félnek felírni a „szállító” kocsik rendszámát. Talán körbe
kellene keríteni a szemétlerakást hatóságilag tiltó táblákat.
Vicsi László erre a problémára azt válaszolta, hogy a lakosság kisebb része a szelek-

tív szigetekhez hord minden
hulladékot. A közmunkások
hetente háromszor bejárják a
várost, zsákokba rakják a szemetet, reggelre a kutyák széthordják. Ha valaki illegális
szemétlerakást észlel, hívja a
közterület felügyelõket, azok
perceken belül ott lesznek.
Szabóné Bartholomaei Krisztina jegyzõ hozzáfûzte, hogy
vizsgálatot kezdtek: van-e
minden pomázi lakosnak
szerzõdése a szemétszállításra? Azt máris megállapították, hogy meglepõen magas
azoknak a száma, akik nem
kötöttek szerzõdést. Vajon
hová rekkentik a szemetüket?
A felmérés után mindenkinek
kötelezõvé teszik a kukás
szemétszállításba való bekapcsolódást. Rédei Imre a Toldi,
Deák, Csokonai és az 1111es út veszélyes kátyúira hívta
fel a figyelmet. Zsebe Zsolt a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
szerint az ingadozó hõmérséklet miatt folyamatosan
mennek tönkre az utak. Azt
javasolta, hogy a hivatal készítsen állapotfelmérést az
utakról, hogy tavasszal pontosan tudják, hol kell javítani.
A „szemétproblémákhoz”
szólva azt mondta, hogy a
parlament rövidesen új szemétkezelési törvényt fog alkotni, s a városnak ezzel harmonizáló rendeleteket kell
hozni. Szabóné Bartholomaei
Krisztina tájékoztatta a testületet, hogy átmenetileg zúza-
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MEGHÍVÓ
A KÖLTSÉGVETÉSI
TERVEZET
TÁRGYALÁSÁRA
2011. február 7-én
(hétfõn) 17 órakor
a 2011. évi költségvetési
tervezet kapcsán
egyeztetõ tárgyalást
tartunk, amelyre ezennel
meghívom a pomázi
civil szervezetek és
a politikai pártok
vezetõit.

lékkal töltik fel a kátyúkat, és
tavasszal fogják aszfaltozni.
Meghallgatta a testület Antal Katalin kistérségi kulturális referens beszámolóját a
másfél éves tevékenységérõl.
Elfogadta az idei kistérségi
költségvetési tervezetet, a
programokkal egyetértett és
támogatta, de az önkormányzat költségvetési helyzete
miatt pénzzel segíteni nem
képes.
A Pomázt elkerülõ út engedélyezési eljárásáról szóló
történet több éves és szorosan
összefügg a Budakalászt elkerülõ úttal. Röviden: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. a 2008. október 23-i kormányhatározatnak megfelelõen 2009-ben elkezdte a
Pomázt elkerülõ út tervezési
munkáinak elõkészítését. Keresték a lehetséges nyomvonalakat, s vizsgálták a megépülõ út használatának környezeti hatásait. 2010. május
14-én a Közép Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség I. fokú határozatában úgy döntött, hogy a
Pomázt elkerülõ út építésére
nem adható engedély. Ezt a
NIF Zrt. és az önkormányzatunk megfellebbezte.
2010. december 17-én az
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség helybenhagyta az I. fokú határozatot. A döntés indoklása
egyebek mellett, hogy az el-

kerülõ út nem tartozik a kiemelt fontosságú közérdekek
közé. Vagyis nem ismeri el,
hogy az út az ország társadalmi, gazdasági fejlõdését
szolgálná és egyéb kiemelt
közérdeknek minõsülne. Az
OKTVF nem vizsgálta, hogy
a pomáziak egészséges élethez való alkotmányos joga
kiemelten fontos közérdek-e?
Az önkormányzat bíróságon
támadja meg az OKTVF határozatát.
E körülményre tekintettel a
képviselõk mérlegelték, hogy
a Budakalászt elkerülõ úthoz
megadják-e (a korábban megadott, majd visszavont) tulajdonosi hozzájárulást. Több
vélemény elhangzása után
„igen” gombot nyomtak, mert
a szomszéd várost elkerülõ út
bizonyos szakaszainak megépítése Pomáznak is érdeke,
másrészt kiinduló pontja lehet
a minket elkerülõ útnak.
A hivatal Szervezési és
Mûködési Szabályzatának
2011. február 1-jétõl érvényes módosítását a helyi tapasztalatok tették szükségessé. Eddig hétfõn az ügyfélfogadás 19 óráig volt, ám 18
órától gyakorlatilag senki
sem érdeklõdött. Ezért kurtították 60 perccel.
Az idei kiadások apasztását
jelenti, hogy a városházi 78
fõs létszámot 12-vel karcsúsítják. Ez 2011-ben 15, 2012ben 22 millió megtakarítást
eredményez.
A házasságkötések, a be-

jegyzett élettársi kapcsolatok
szolgáltatási díjairól lapunk
5. oldalán olvashatnak.
Vicsi László tájékoztatta a
képviselõ-testületet, hogy létrehozza a Pomázi Civil Tanácsadó Fórumot. Olyan személyeket hív meg, akik az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet töltöttek be a
város életében, s bizonyították alkalmasságukat erre a
Vicsotka
feladatra.

Az egyeztetõ tárgyalás
helye:
Pomáz Város
Polgármesteri Hivatala
(2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.)
I. emeleti tanácsterme
A téma fontosságára való
tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Vicsi László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy
a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadási idõ
2011. február 1-jétõl az alábbiak szerint alakul:
A Polgármesteri Hivatal egészében
az alább felsorolt eltérésekkel:
Hétfõ
13–18 óráig
Szerda
8–12 óráig és 13–16 óráig
Péntek
8–12 óráig
Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadása:
Hétfõ
8–12 és 13–18 óráig
Kedd
8–12 és 13–16 óráig
Szerda
8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök
8–12 és 13–16 óráig
Péntek
8–12 óráig
Építéshatósági Csoport ügyfélfogadása:
Hétfõ
13–18 óráig
Szerda csak iratleadás 8–12 óráig és 13–16
Péntek
8–12 óráig
Az Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ
8–12 óráig és 13–18 óráig
Szerda
8–12 óráig és 13–16 óráig
Péntek
8–12 óráig
Pomáz Város Önkormányzat Jegyzõje
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Megkérdeztük:
elmenni ott– Milyen fogadalmakat tett újhonról, nem érzek
késztetést arra sem,
évkor?
hogy alkoholos mámor– Milyen lehetõségeket
ban dudáljak, kiabáljak, tûlát a tervei megvalózijátékot lövöldözzek a magam
és mások „örömére”.
sításához?
Terveim vannak, de ezek nem
– Milyen éve
egy újév tiszteletére születnek
lesz a vámeg bennem. Olyan dolgok,
amelyeket nagy valószínûséggel
rosnak
meg tudok valósítani. A hosszú
2011?
és rövid távú terveimhez meg
H. Bozsena
kell, hogy legyen erõ, elszántság
konciliátor
és idõ. Ha Isten is úgy akarja,
Az új évre soha nem szok- biztosan tudom, hogy nem állíthat meg senki és semmi. Eddig
tam fogadalmakat tenni.
Terveimhez mindig figyelem- is jó páros voltunk, és ezen nem
be veszem a magam környeze- változtatok!
A városnak nehéz, dolgos éve
tét, hogy milyen lehetõségek
vannak számomra az álmaim lesz. Szerintem hasonló nehézségekkel kell megküzdeni, mint
megvalósításához.
Eddig jó a tapasztalatom a vá- eddig, és hiszem, hogy települéros vezetésérõl, és továbbra is sünk vezetõsége akar is és meg
is tud majd birkózni a hátralévõ
bízom bennük.
feladatokkal.

V. László nyugdíjas
Sajnos nem engedhetjük meg,
hogy fogadalmakat tegyünk
még az idei újévkor sem.
A nyugdíjunk nagyon kevés,
annak emelése nem fedi sem az
inflációt mértékét, sem a többlet
kiadásunkat. Plusz bevételre viszont nem tudunk szert tenni.
Elõre láthatólag a város adósságállománya miatt nem valószínû, hogy az idén lenne pénz
fejlesztésre, mint az elmúlt
években. Jó, ha meg tudja tartani az eddigi nívóját, infrastruktúráját, a középületek jelenlegi
állagát. Nincs pénz, mivel az állami támogatások jelentõsen
csökkentek, valamint nem biztosítottak jó elõre megfelelõ erõforrásokat, amikbõl hasznot lehetne húzni. A bevételek növekedését képtelenek a honatyák
biztosítani, ennek alapvetõ feltételeit idõben nem tudták megteremteni.

B. József vállalkozó
Fogadalmakkal soha nem fogadkozom, még újévkor sem.
Amit elhatározok, azt véghezviszem. Az idei évkezdet semmi
lényegeset nem jelent számomra. Tekintettel arra, hogy a karácsony, és annak hangulata még
tart a lelkemben, így az év fordulónapján milyen különlegességet érezhetnék? Nem szoktam
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K. Magdolna
felügyelõ
Az utolsó fogadalmam 33 éve
volt. Azóta nem szoktam semmi
ilyet tenni.
A magam erejébõl kisebb terveket talán megvalósíthatok. A
nagy tervek odázódnak.
Hogy milyen éve lesz
Pomáznak, az attól függ, menynyi van a város kasszájában.
Majd az okosok eldöntik, hogy
miket kell, mit lehet tenni. Csak
adósságot ne!
Azért a lakosság jobban vigyázhatna a közterület tisztaságára. Szóljon rá, ha valakit szemetelni lát. A pénz pénzt gyûjt,
a szemét szemetet.

B. Ilona eladó
Tudom, ilyenkor sokan tesznek fogadalmat. Én ebbõl kimaradok. Nem kell leszoknom a
dohányzásról, alkoholról, még
fogyókúráznom sem kell. Szerintem, ha szeretnénk valamit
megvalósítani, azt bármikor
meg lehet tenni, csak elhatározás kérdése.
Ebben az évben nagy terveim
nincsenek, mert nem látok lehetõséget arra, hogy azok megvalósulnának.
A városnak nem tudom milyen lesz a 2011-es év. Jó gazdálkodással, felesleges költsé-

gek lecsökkentésével remélhetõleg lesz fedezet a várható kiadásokra.

Á. Csaba fõelõadó
Mint minden évben, komoly
elhatározásokkal indulok az újévnek.
Megfogadtam, hogy hûséges
leszek azokhoz, akik szeretnek
és akiket viszont szeretek. Korom növekedése és karom gyengülése fogadalmam betartására
kényszerítenek.
Városunk nem könnyû évnek
néz elébe, de bizakodunk. Reméljük, mint mindig, kemény
munkával és odaadó tevékenységgel elõbbre tudjuk lendíteni
városunk jövõjét.

K. Éva ügynök
Fogadalmakat nem szoktam
tenni. Mindig azt teszem, ami a
legjobb, azon idõ szerint, amikor magamról vagy bárkirõl kell
döntenem a családomban vagy a
közéleti tevékenységemben.
Terveim mindig vannak. A
gyerekeim segítése a legfontosabb, nem is beszélve az unokáimról. A munkámban, hogy segítek az embereken is, most leginkább abban, hogy kiigazodjanak a Magánnyugdíj rejtelmeiben. A lehetõségek mindig is
adottak, csak meg kell õket látni.
2011-ben, ha odafigyelnek az
emberi értékekre, ha a megfelelõ lehetõségeket kiaknázzák városunk honatyái, és szakembereket alkalmaznak a szakterületeken, akkor sikerülni fog az idei
év. Persze a „Kánaán”-ra még
egy darabig várni kell.

T.-né, Éva
nyugdíjas könyvelõ
Újév napján sem szoktam
semmiféle fogadalmat tenni. Ismerve önmagamat, úgy sem tartanám be. Céljaim, vágyaim,
terveim mindig vannak, a megvalósításuk sajnos nem csak rajtam múlik.
Nyugdíjas lévén, a lehetõségeim korlátozottak. Szerencsére
mûködik Pomázon is nyugdíjas klub, amelyet
szívesen látogatunk.
A hangulat nagyon
vidám, a vasárnap
délutáni zene kiváló.
Magdika, a klub vezetõje
dicséretes
munkát végez az elnökségi tagokkal

együtt. Igyekeznek változatos
programokkal szórakoztatni a
résztvevõket. Egész évben van
rendszeres kikapcsolódási lehetõségünk.
Hogy milyen éve lesz a városnak 2011? Ezt megjósolni sem
lehet. Azt kívánom a településünknek, hogy az újévben legyen meg a Hõsök-terén a körforgalom, a szentendrei bekötõ
út mentén a kerékpárút. A
pomáziaknak kívánom, hogy
tudjanak mosolyogni és békességben élni.

Sz. Tímea pályakezdõ
Megfogadtam, hogy folytatom, ahol elõzõ évben abbahagytam. Munkát keresek 2011ben is.
Remélem, májustól élvezni
fogom a kilátásba helyezett németországi munkám és az életem.
Sajnos arra válaszolni nemigen tudok, hogy a Pomáznak
milyen év lesz 2011. Annyit hallok, hogy nincs pénz, nagy az
adósság, amit nem tud kifizetni
az önkormányzat.

K. Éva vállalkozó
Nem szoktam fogadalmakat
tenni újévkor. Csak annyit gondolok: biztosan sokkal jobb
lesz, mint az elõzõ év!
Annak örülök, hogy vannak
céljaim, mert ezek arra motiválnak, hogy észrevegyem, és felismerjem lehetõségeimet terveim
megvalósításához. Az optimizmusom már sokszor átsegített
engem. Nyitott szemmel, és füllel járok!
Választáskor gyõztek, akikre
voksoltam, és ennek következtében én bízom bennük. Annak
ellenére tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Hiszem, hogy megfontolt, bölcs
döntésekkel mindent megtesznek majd településünk fejlõdése, elõbbre jutása érdekében.
Ádor Katalin

2011

KÖZÉLET

Vizsgálják a szerzõdéseket
Tisztelt Pomázi Polgárok!
Nagyon sokan tapasztalhatták az utóbbi idõkben, a
szelektív hulladékgyûjtõk és
még néhány helyen kialakult
áldatlan állapotokat. A szelektív gyûjtõk környékét
egyesek hulladéklerakónak
használják, a kommunális
hulladékuktól így szabadulnak meg. Úgy gondolom,
hogy minden jóérzésû polgár, joggal háborodik fel
ezen és követeli az önkormányzat intézkedését a „szemét-kérdés” megoldására.
Önkormányzatunk horribilis összegeket költ az illegálisan elhelyezett hulladékok
összegyûjtésére és elszállítására, amit a költségvetés szûkössége miatt a továbbiakban
nem tud vállalni, az alapvetõ
emberi normákat betartani
nem tudó, vagy nem akaró
„bliccelõk” helyett.
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Pomáz Város Önkormányzat Képviselõ-testületének, a települési szilárd
hulladék kezelésével összefüggõ közszolgáltatási tevékenységrõl és a köztisztasági
tevékenységrõl szóló, többször módosított 22/2005. (09.
12.) számú rendelete (a továbbiakban: Ök. rendelet) 3.
§ (2) (3) és (4) bekezdése
szerint „a tulajdonos a helyi
közszolgáltatás
kötelezõ
igénybevétele útján köteles
gondoskodni az ingatlanon
keletkezõ települési szilárd
hulladék összegyûjtésérõl,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben köteles közremûködni és a képviselõtestület által megállapított mindenkori díjat megfizetni. A települési szilárd
hulladék rendszeres elszállítására vonatkozóan egyedi
közszolgáltatási szerzõdést
köt az ingatlan tulajdonosa a
közszolgáltatóval. A szerzõdésben meg kell jelölni az ingatlantulajdonos által rendszeresen használni kívánt
gyûjtõedény térfogatát és az
ürítési gyakoriságot, melyek
a díjfizetés alapját képezik.”

A Polgármesteri Hivatal
dolgozói a napokban ellenõrzik, hogy a kötelezõ közszolgáltatást kik nem veszik
igénybe. A Városi Szolgáltató Rt. nyilvántartásának adatait összevetik a tény adatokkal, és azon pomázi polgárokat, akik nem kötötték meg
a szemétszállítási szerzõdést
erre felszólítják, és az adataikat átadják a kötelezõ közszolgáltatást ellátó számára.
Felhívom a tisztelt Polgárok figyelmét az Ök. rendelet
3/A § (1) bekezdésében elõírt szabályra, ami szerint
„amíg a tulajdonos az egyéni
közszolgáltatási szerzõdést
nem köti meg, a közszolgáltató az ürítési díjat lakóingatlanoknál 1 db 120 liter térfogatú, gazdálkodó szervezet
által használt ingatlanoknál 1
db 240 liter térfogatú gyûjtõedény rendszeres használatának vélelmezése alapján állapítja meg.
A hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1) bekezdése
szerint „a hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelõ díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható
köztartozásnak minõsülnek”.
A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról
kiadott
271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdés f)
pontja szerint a jegyzõ hulladékgazdálkodási bírságot
szabhat ki, „ha a kötelezett
az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggõ
kötelezettségeit megszegi”.
Kérem a Tisztelt Pomázi
Polgárokat, hogy amennyiben az eddigiek során nem
kötöttek volna szemétszállítási szerzõdést, úgy azt haladéktalanul pótolják az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében.
Vicsi László
polgármester
FOTÓ: DR. VARGA LÁSZLÓ
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KULTÚRA

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
Állandó programok:

POMÁZI KERTBARÁTOK
PORPÁCZY ALADÁR
EGYESÜLETE
minden páratlan hét
hétfõjén 17–19 óráig
KERTBARÁTOROK
hétfõn 19–21 óráig

HASTÁNC
csütörtökön 18–19.30-ig
Tóth Lilla:
06-70-261-5522
KARATE CSOPORT
szerdán 17–18.30-ig
pénteken 16–17 óráig
Marosy Károly:
06-20-775-1659

BARANTA (ÚJ!)
Hagyományos magyar
harcmûvészet
hétfõn 18–19.30-ig
dr. Huszár Péter:
06-20-418-3271

PINGPONG
FELNÕTTEKNEK
csütörtökön 19–21 óráig

MODERN TÁNC
kedden és csütörtökön
18-20 óráig
szerdán 17–18.30-ig
Magyar Edina:
06-30-574-1115

SOMODI LÁSZLÓ
KÉPZÕMÛVÉSZETI
SZABADISKOLA
szombaton 10–13 óráig

OPANKE SZERB
TÁNCEGYÜTTES
pénteken 17–18 óráig
CIRIPELÕ MESEZUG
Zenés, játékos foglalkozás
bábokkal és hangszerekkel,
babáknak 6 hónapos kortól
4 éves korig, kedden
10.30–12 óráig, Gelencsér
Tünde: 06-20-5737-367
BABA-MAMA KLUB
szerdán 10–12 óráig
ZUMBA (ÚJ!)
Edzés és szórakozás
szombatonként 11–12-ig
JÓGA
hétfõn 18–20 óráig
szombaton 9–11 óráig
Szabó Szilvia:
06-30-476-2797
GYÓGYTORNA
kedden és csütörtökön
18–19 óráig Lakatosné
Paraszka Mónika:
06-20-398-9583

KÉK KOCKA
pénteken 19–22 óráig

NOSZTALGIA-DÉLUTÁN
Zenés-táncos összejövetel
örökifjaknak
minden páros hét
vasárnapján 15–19 óráig
KÁRTYA KLUB
minden páratlan héten
kedden 17–20 óráig
AIKIDO EDZÉS (ÚJ!)
szerdán és pénteken
18–19 óráig,
Havasi Zoltán:
06-30-461-8141

HÉV-menetrendet szeretnék a Batthyány téren!
Ahogy illik, sorba állok a
pénztárnál, illedelmes köszönés után elrebegem a
kérésem, kapok egy kurta
utasítást. „Menjen az információhoz!” Keresem a feliratot, hát azt nem találom!
Emlékszem, hogy valamikor hol volt, de ott most
nincs. Nem baj, ott vannak
a biztonságiak. Õk csak
tudják, hisz naponként több
órát járkálnak itt. A kérdésem után kissé távolabbra
mutatnak, de én arra semmit nem látok, csak a falat.
Elég bután nézegethettem,
mert pontosító magyarázatba kezdett: ott a falon van
az a sötét üveg, álljon az
elé! Semmivel nem lettem
tájékozottabb, még az is
megfordult a fejemben,
hogy viccet ûznek velem,
de ha már ilyen készségesek voltak elballagok a
megjelölt helyre. Hülye
helyzet: állok egy fal elõtt,
benne egy jókora sötét
üveg, hogy mögötte mi
van, fogalmam sincsen.
Miként szólítsam meg az
üveget, és hogyan? A napszaknak megfelelõen köszönök neki egyszer, kétszer, semmi válasz. Lopva

körbenézek, hogy röhögnek-e már rajtam, hogy itt
felfelé nézve köszöngetek a
falba vágott üvegnek. Ám
van Isten, mert téblábolásomat látva odajön egy hölgy
és mutatja, hogy a bal vállam fölött elég magasan
(észre sem vettem) van egy
mikrofon, abba szóljak bele. Úgy érzem magam, mint
Gvadányi József, a nyugalmazott „magyar lovas generális” peleskei nótáriusa,
de kissé lábujjhegyre emelkedve köszönök a mikrofonnak. Válasz most sincs,
de nem adom fel, belerebegem az óhajomat is. Pár
másodperc múlva, hirtelen
megjelenik a papírlap a
gördülõ tálcán. Hurrá! Olvasom: menetrend a tanítási szünetre! Feladom. Megyek a HÉV-hez, jön, amikor jön. Távolabbról viszszanézek a megpróbáltatásom helyére, és megborzongok. Innen látható a
mennyezet és az üveglap
közé barnával vagy zölddel
írva: „Információ”. Csak az
veheti észre, aki leszáll a
vonatról és folyamatosan
fölfelé nézve lépked a tömegben. Én vagyok az átlagnál maflább, vagy a vállalat illetékesei?
-vim-

Februári programok:

5. szombat 20.00
Vállalkozók bálja
12. szombat 10.00
Játszóház- Maskarák,
busók és télûzõ társaik
készítése Belépõ: 300 Ft
14. hétfõ 10.00–14.00
Hallásvizsgálat
15. kedd 17.00
Közmeghallgatás

MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Tel.: 06-26-325-163, 06-20-228-2135
Tel/fax : 06-26-323-460
E-mail: pmhkpomaz@freemail.hu /
pomazkonyvtar@freemail.hu
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MENET-REND

MEGHÍVÓ
JÓTÉKONYSÁGI ESTRE,
amelyet a Pomázi Állatvédõ Egyesület javára
tartunk február 25-én, 18 órai kezdettel
a mûvelõdési házban. Belépõ: 1000 Ft,
amely a helyszínen fizetendõ. Támogatójegy is
kapható, érdeklõdjön a mûvelõdési házban,
a boltokban és a gyógyszertárakban.
Fellépõk: a Sashegyi Sándor Iskola és
a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói,
hastánc csoport, salsa tánccsoport,
welldance tánccsoport, meglepetés vendég.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

KULTÚRA

HÁROM ÁLOM
TITKOS VÁGYAK
Interjú Farkas Annamária népdalénekessel

A

nnamarit decemberben mi pomáziak örömmel láttuk
az X-Faktor fináléjában,
amint duettet énekel Ádok
Zolival (Csillag születik
2007, Eurovíziós dalfesztivál 2009). Gyermekként
sokat találkoztunk vele városi rendezvényeken, mint
ifjú tehetséggel, és most a
tévébõl köszön vissza.
– Mi történt azóta? Úgy tûnik nagy utat
járt be!
– Gyermekkoromtól kezdve énekesi pályára készültem. Pont 20 éve annak, hogy
az énekléssel komolyabban kezdtem foglalkozni Dúcz Lászlóné bíztatására. Az õ
támogatásával 43 oklevelet szereztem, mint
népdalénekes tehetség, egészen 21 éves koromig, amikor a növendék korszak méltó
lezárásaként Nívódíjasként végeztem az
Országos Népzenei Versenyen.
– Mintha ide pontot lehetne tenni! Keveset láttam, hallottam…
– A Dunazug együttes (www.dunazug.hu)
énekeseként láthatott, hallhatott a közönség
hazai és nemzetközi színpadokon. Közben
3 pedagógiai diplomát szereztem, ebbõl az
utolsó kettõt ének szakon. Férjhez mentem,
és megszületett „táncos lábú” kisfiunk, Ka-

dosa. Májusra várjuk a következõ legényt. Az elmúlt idõszak sok boldogságot hozott
nekem, és nem csak a család
terén.
2010 nyarán felkértek,
hogy Ádok Zolival énekeljek
egy duettet. Ez volt a Három
Álom. Kifejezetten népi hangot kerestek a dalhoz, így találtak rám, és beleszerettek a
hangomba. A duettel, amelyben férjem Nagy Koppány hegedül, azóta
felléptünk a Fábry Show-ban, az XFaktorban, a Szuperbuliban és Mága Zoltán Újévi Koncertjén. A dallal kapcsolatban szinte csak elismerõ véleményeket kapok, fõként, a népies íz fogja meg a nagyközönséget.
– Az eddigi eredmények elvezethetnek
önálló lemezhez is?
– Friss hír, hogy a Három Álom sikere
nyomán készül egy lemez, hasonló címmel,
amelyen szintén népi fûszerezésû számok
lesznek hallhatók. Várhatóan februárban
kerül piacra! Remélem, hogy a régen dédelgetett titkos vágyam is megvalósulhat
idén, és az említett 20 év megkoronázásaként elkészíthetem elsõ saját népdalos lemezemet, amelyet Pomázon szeretnék beV. M.
mutatni az év vége táján!

SZSZK-PROGRAM
– Idõsek
nappali ellátása
Február 4.
FARSANG
Február 7.
10.00–11.00: Gyógytorna,
vérnyomás- és testsúlymérés,
du.: kézmûves foglalkozás
Február 8.
Irodalmi délelõtt,
du.: zenehallgatás
Február 9.
Film Klub, du.: játék-kuckó
(társasok, stb.)
Február 10.
10.00–11.00: Gyógytorna,
játék (memória, rejtvény stb.),
du.: beszélgetés
Február 11.
Tea délelõtt,
du.: felolvasás, elmélkedés
Február 14.
10.00–11.00: Gyógytorna,
du.: sütés – zeneiskolásoknak
Február 15.
10.00–11.00: Bibliaóra
(Molnár Antal),
du.: beszélgetés, olvasás
Február 16.
Dr. Gyõrffy Sándor – növ. ism.
elõadás, du.: éneklés
Február 17.
10.00–11.00: Gyógytorna, vérnyomás- és testsúlymérés,
du.: a Zeneiskolások mûsora
Február 18.
Születés- és névnaposok köszöntése, du.: kézmûveskedés,
tavaszra készülõdés
Február 21.
10.00–11.00: Gyógytorna,
du.: beszélgetés, éneklés
Február 22.
Séta a környékben, egészségügyi elõadás, du.: zenehallgatás
Február 23.
10.00–11.00:
Nyilas Zoltán – ref. Istentisztelet, du.: játék, rejtvényfejtés stb.
Február 24.
10.00–11.00: Gyógytorna,
du.: beszélgetés, olvasás
Február 25.
Tóth Ferenc elõadás – Pomáz,
du.: beszélgetés
Február 28.
10.00–11.00: Gyógytorna,
du.: hónapzárás
A program változtatás jogát
fenntartjuk!
A programok a bejáró, bentlakó
és a városban élõ idõsek számára egyaránt látogathatók!
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HELYTÖRTÉNET

A MEGKÉSETT HÍRADÁS
az 1956-os forradalom és szabadságharc
pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
Az események öt és fél évtized utáni
felidézésével fõként a helytörténet fehérfoltjainak eltüntetése, árnyaltabbá
tétele volna a cél.
Több mint fél évszázad után a teljes
valóság maradéktalanul nem tárható fel.
De a titkosítások megszüntetése folytán
egyre több esemény, vagy annak háttere válik megismerhetõvé, így a lassan,
de biztosan csordogáló levéltári források segítségével, idõs emberek elbeszéléseibõl, emberi sorsok tanulságaiból
összefoglalható a forradalom 12 napjának és az azt követõ idõnek pomázi eseményei.
Az nem remélhetõ, hogy a most kirajzolódó kép mindenki számára egyformán hiteles és teljes. A titkosítások
teljes feloldása után bizonyosan további
részletekkel fog még gazdagodni. Meg
kell küzdeni azzal a történészi véleménnyel is, hogy ennyi idõ távlatából
semmi nem ugyanaz a körülmények
változásai miatt. Mégis szükség van az
eddig megismert események összefoglalására, hiszen Pomáz akkori lakossága
– az atrocitások nélküli két hét dacára –
aránytalanul nagy áldozatot hozott, jóval többet, mint a környezõ települések
bármelyike, ahol sem hõsi halottak,
sem kivégzett mártírok nem voltak.
A pomáziakra megtorlásképpen hat
halálos ítéletet róttak ki, melybõl hármat végre is hajtottak (Bóna Zsigmond,
Katona Sándor, Czimmer Tibor), ketten
fegyveres események áldozatai lettek, s
a kirótt börtönbüntetésbõl több mint 90
fegyházban letöltött esztendõ a korántsem teljes pomázi gyors mérleg.
Ebben az esztendõben a Pomázi Polgár az eddig megismert események krónikáját idõrendi sorrendben, folytatásos
formában adja közre.
A budapesti tüntetéseknek és a harcoknak szinte a kitörés pillanatától voltak pomázi szemtanúi. Október 24-tõl
nem járt a HÉV, sokan rekedtek budapesti munkahelyükön. Ki ahogy tudott
– gyalog, kerékpárral, vagy teherautón
– érkezett haza és hozta a híreket, amit
megosztott családtagjaival, ismerõseivel. A hírközpont a piactéren (Szabadság tér) volt, ami akkor még a település
központjának számított. Volt aki a házának utcai ablakát nemzetiszínû szalaggal díszítette. A fiatalokat vonzották
a budapesti események, de az idõsebb
katonaviselt férfiak inkább otthon maradtak, és helyben vállaltak nemzetõri
szolgálatot. A munka mindenütt szünetelt, de az intézmények, üzemek, gyárak, védelmére éjjel-nappal õrség vigyázott.
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POMÁZI ESEMÉNYEK NAPRÓL-NAPRA
1956. október 24.
Ezen a napon a posta ablakában két házi
készítésû plakát volt látható.
Nemzeti imádságaink kezdõsorai:
„HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL
LÉGY HÍVE, OH MAGYAR”
„ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!”
Farkas Zoltán postamester készítette sajátkézzel – otthon a konyhaasztalon – mert
ki akarta fejezni a forradalom iránti szimpátiáját és megvallani magyarságát. A posta
akkor még a község egyik félreesõ helyén, a
Plébánia utcában volt, így nem túl sokan ol-

1956. október 25.

vashatták, de Farkas Zoltán emlékei szerint
vegyes volt a fogadtatás: „…miért nem írod
ki, hogy Hiszek egy Istenben…” volt a gúnyolódás, de õ mosolyogva hárította el az
ironikus megjegyzést: „…énnekem is meg
szabad vallanom, hogy magyar vagyok.” A
plakát inkább csak Farkas Zoltán emlékezetében, meg a késõbbi peranyagban maradt
meg és olyan események elindítója lett, ami
õt a hatgyermekes családapát, a mélyen vallásos hazafias érzelmû embert hamarosan
Pomáz elsõszámú vezetõjévé emelte, s ezért
személyét haláláig megkülönböztetett figyelem és megbecsülés övezte.

NÉMA TÜNTETÉS A HÕSÖK TERÉN

Az emberek híreket cserélni, az eseményeket megvitatni a piactérre jártak. Más
hírforrás nem volt. A rádió is csak gyászzenét játszott. A Parlament elõtti vérfürdõ híre
hamar eljutott Pomázra. A csoportokban beszélgetõk között gyakran tûnt fel Farkas
Zoltán és Bukovics Béla tanító alakja. Az elesett hõsök emlékére rendezendõ néma tüntetés gondolatát már délután tett követte.
Október 25-én délután 2 órakor mintegy
100 fõnyi tömeg gyûlt össze a piactéren és a
Kossuth L. utcán némán elindult a Hõsök tere felé.
Útközben sokan csatlakoztak hozzájuk, s
mire a Hõsök Emlékmûvéhez érkeztek lehettek már 150-en is. Nem volt énekszó nem
skandáltak jelszavakat. Valaki nemzetiszínû
zászlót bontott.
Megálltak az I. világháborús emlékmû
elõtt. Ott Farkas Zoltán elszavalta a Szózatot.
Fiatalon a helyi kulturális életnek aktív
résztvevõje volt, színjátszóként, versmondóként is jól ismerték. A vers hazafiasággal átitatott mondanivalója mindenkit megérintett.
Nem volt politikai szónoklat, sem közbekiabálás. Egyetlen esetben hangzott el a forradalom emblematikus jelszava: „Ruszkik
menjetek haza!” De követõkre nem talált.
Végül elénekelték a Himnuszt, ami a Rákosi idõkben tilos volt.
A tömeg némán oszlott szét a kora õszi alkonyatban. A tüntetést követõen néhányan a
tanácsházára mentek, hogy Deák tanácselnöknél kezdeményezzék a falugyûlés összehívását. Érlelõdött a Nemzeti Bizottság /
Bizottmány/ és a Nemzetõrség megalakításának gondolata.
Levéltári forrás szól arról, hogy Kisková-

csiba katonai fõiskolásokat küldtek Szentendrérõl, hogy zavargásokat számoljanak
fel. (A szóhasználat más és más a különbözõ forrásokban: „felszámolás” – „elfojtás „)
A katonaság ekkor még nem állt a forradalom oldalára, s a katonai fõiskolásokat bevetették a fõvárosi harcok helyszínein, s a környezõ településeken is. Kiskovácsiban a
konfliktust az okozta hogy belügyesek érkeztek az almatárolóba, hogy onnét almát
szállítsanak Dobogóköre, ahová nagyszámban menekültek ávéhások családosan.
Az almatárolóban az üzemõrség megakadályozta a készlet kifosztását.
Erre a napra tehetõ Mészáros György budapesti sebesülése és halála. A frissen leszerelt katonát, mint annyi más pomázi fiatalt
vonzották a budapesti események. Testvérével Józseffel indult régi munkahelyét meglátogatni. Útközben felkapaszkodtak egy
tankra és hamarosan a Honvédelmi Minisztérium elõtt találták magukat- szovjet tankok gyûrûjében. Lõttek rájuk. A fiatalok leugráltak, menedéket keresve kapualjakban.
Aztán ávosok jöttek és beterelték õket a minisztérium pincéjébe, de György nem volt
közöttük, csak bátyja József. Györgyöt napokkal késõbb találták meg a rákoskeresztúri temetõ halottasházában. Két lövést kapott, a második volt a halálos. –A tanknak
egy lõszer nélküli géppuska volt csupán a
fegyverzete.
Forrás: Farkas Zoltán visszaemlékezése
Mészáros József elbeszélése Szilárdfy
Gyula lejegyzésében
Böõr László: Adatok az 56-os forradalom
Pest megyei történetéhez.
Bp. 1997.
(Folytatása következik)

TÖRTÉNELEM HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A MAGYARSÁGOT VÁLASZTOTTA

PORTRÉ

1994. február harmadikán
halt meg Margaritovics Vazul nemzetõr, az 1956-os
szabadságharc fõhadnagya, a
Széna-téri felkelõcsoport katonája. Tizedikén temették el
a szabadságharc Kossuth-címeres lobogói alatt.
Leningrádban a Tüzértiszti
Fõiskolán végzett, majd itthon a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. Szerb
származása miatt gyanús
lett, nem lépett be a Magyar
Dolgozók Pártjába. 1953ban indoklás nélkül leszerelték, 1954-ben megvádolták
fegyverrejtegetéssel, csaknem két évet töltött a várpalotai rabbányában. 1956
márciusában szabadult.
1956. október elsején csatlakozott a Széna-téri felkelõkhöz, a „Bányászbrigádba” osztották be. Vezetõ
pártfunkcionáriusokat
és
ÁVH-s tiszteket tartóztattak

le, s ezzel megvédték õket a
népharagtól. Az egyik rajuk
Szentendrén, Tahitótfaluban
és Dunabogdányban fogott
le ÁVH-sokat. (Késõbb a tanúkihallgatásokon egyik sem
vallotta, hogy bántalmazták.)
November elsején Margaritovicsék Csolnokon felszabadították a rabtábort. November másodikán két buszszal mintegy ötvenen – kapcsolatfelvétel és segítség reményében – Ausztriába indultak. Gyõrben megtudták,
hogy a szombathelyi forradalmi ifjúság segítséget kért
a városban bujkáló ÁVH-sok
összeszedéséhez. Másnap érkeztek a Forradalmi Katonatanács irányítása alá került
határõr laktanyába. November 4-ére virradóra a szovjetek és a velük együttmûködõ
magyar katonai egységek
visszafoglalták a laktanyát.
Többnapos kínzás után Ung-

várra szállították õket, ahonnan kihallgatás után hazakerültek.
Margaritovics Vazult 1957.
február 16-án a Nemzeti Bizottság több tagjával együtt
Szentendrén letartóztatták és
brutálisan megverték. Amikor
Margaritovics a pufajkástól az
elsõ pofont kapta, leütötte a
verõlegényt. Ezért csaknem
halálra kínozták. Hat és fél
hónapot töltött Kistarcsán,
majd a Legfõbb Ügyészség figyelmeztetés után megszüntette ellene a további nyomozást. Nyugdíjazásáig a tahitótfalui Kék Duna Szakszövetkezetben dolgozott. A rendszerváltás után megkapta a
Hazáért és Szabadságért 56os emlékérmet, visszaadták a
fõhadnagyi rendfokozatát, halála után kitüntették a Magyar
Köztársaság Érdemkeresztjével. A szentendrei szerb temetõben nyugszik.

Idézetek a halála elõtt néhány órával, a Történelmi
Igazságtétel Bizottság katonai szekciójához írt levelébõl:
„Mire soraimat olvassátok,
én már odaát egy üstben fortyogok, forró szurokban…,
vagy én fûtök, jó mányoki
szénnel minden rendû és rangú ávósnak, pufajkásnak.
Búcsúzom barátoktól, bajtársaktól és harcostársaktól. Ne
hagyjátok, hogy a Forradalom és Szabadságharc eszméit bárki is meggyalázza!”
Margaritovics Vazul 1956
után vállalta az évtizedekig
tartó üldöztetést, mellõzést,
sõt azt is, hogy a magyarországi szerbség egy része
nemzetárulónak bélyegezte.
Mindezt szabadságvágya és
hazaszeretete miatt.
Margaritovics Vazulné
közlése nyomán írta:
Vicsotka Mihály

KISS JÁNOS
FESTÕMÛVÉSZ

Papp Gyulától, Szõnyi
Istvántól és Barcsay Jenõtõl tanulta a szakmai alapokat. 1947-tõl nagymarosi
növendékként a Bauhaus
szellemiségét követte. Klee
németnyelvû leírásai alapján dolgoztak. Kandinszkij
és Klee szín- és formaelmélete mára a mûvészettörténet része lett. A XX.
századra a mûvészet valóságábrázoló eszközei kibõvültek. 1948 után a fõiskolán a leningrádi modell lett
a követendõ. Szõnyi azt
mondta a tanítványainak,
hogy olyannak rajzolják a
modellt, amilyennek látják.
Évekig tanultak megformázni mértani idomokat,
tereket, csontvázat, izmokat, az emberi testet. Fotómásoló, realista szakmunkásokat képeztek. Ezért

ötöd évben Kondor Bélával együtt otthagyta a fõiskolát.
A 70-es években Fischer
Ernõvel a Fáklya Klubban
élesztették újjá a Bauhaus
irányzatát. Csaknem 20
esztendeje vezeti Pomázon
a Somodi László Képzõmûvészeti Szabadiskolát.
A csoportban sokfélék a
tanítványok. Tanár, középiskolás, nyugdíjas, galéria
tulajdonos. A Magyar Kultúra Napján a mûvelõdési
házban minden évben kiállít tanítványaival. (Ehhez
kapcsolódó írásunkat a 2.
oldalon olvashatják.) Vallja, hogy az emberek minden korban érdeklõdnek a
mûvészetek iránt.
Az itt közölt grafikája címe: Férfi hangszerrel.
V. M.
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OKTATÁS

Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola:
Kiválóra minõsített mûvészetoktatási intézmény,

kistérségi tehetségpont,
elõminõsített referenciaintézmény
A REFERENCIA-INTÉZMÉNY DEFINÍCIÓJA

területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából minta-közvetítõ
Jó gyakorlat címe: „Az improvizáció
használata és jelentõsége az alapfokú zeneiskolában”
Célja a tanulók kreativitásának fejlesztése, a játékos tanulás, az ismeretek könnyebb
és mélyebb elmélyítése, az önkifejezés hatékony elõsegítése, önállóságra nevelés.
A jó gyakorlat már egy diákkal is kiválóan végezhetõ és számtalan variációja van
függõen a gyerekek létszámától, hangszeres-vokális adottságaitól.

Egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ,
és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.
A referencia-intézmények területi, regionális és országos szintû hálózata változatos
kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az
önfejlesztõ gyakorlat megerõsítésére.
A referencia-intézmények pedagógiai
kultúrája és eszközrendszere egészében
példaszerû, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehetõ.

A TELEKI-WATTAY MÛVÉSZETI ISKOLA,
ELÕMINÕSÍTETT REFERENCIA INTÉZMÉNY
A mûvészeti iskolák között elsõk között
vezettük be az új típusú oktatási módszereket: projekthét, témahét, moduláris oktatás.
Mûvésztanáraink között pszichológus és
zeneterapeuta végzettségû pedagógus is segíti munkánkat.
Az intézmény egyéni fejlõdést biztosító, a
felzárkóztatást, a tehetséggondozást fontosnak tartó oktatást, nevelést folytat. Fontosnak tartja továbbá a helyi elvárásoknak való
megfelelést, a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók befogadását, együttnevelését, a saját nemzeti identitásuk kialakításával, megõrzésével. A tanulók fejlettségi szintjéhez igazodó differenciált ismeretek
átadása, az egyéni tanulási utak megteremtése kiemelt célja a nevelõtestületnek. A
szervezet mûködési feltételei, pedagógusközösségének szemlélete, tevékenysége megfelelõ alapot nyújt arra, hogy kistérségi mûvészeti referenciaintézménnyé válhasson.
Négy területet jelöltünk meg, melyben
referenciaiskolaként példát, ötleteket, tapasztalatokat tudunk nyújtani más iskolák
számára. Tizenhárom jó gyakorlatunk olvasható az Educatio Kft. Szolgáltató kosarában.
Az általunk választott referenciaterületekhez és a hozzájuk kapcsolódó jó gyakorlatainkról:
1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan
alkalmazó intézmény, referenciahely
Intézményünk elkötelezte magát az abszolút mûvészeti értékek minõségi közvetítésére mind a tanórákon, mind az intézmény falain kívül. A felvett növendékek részére személyre szabott, egyéni léptékû fejlesztési formát alkalmaz. Ez, valamint a
kompetencia alapú szemlélet – amely mun-
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kánk során a mindennapokban jelen van –
lehetõvé teszi a növendékekben rejlõ tehetség és zenei ízlés maximális kibontakozását, a hátrányos helyzetû növendékeink részére lehetõséget biztosít az együttesekben
történõ közös tevékenykedésre.
Jó gyakorlat címe: „Együtt a zenében és
a mûvészetekben – Az aranykulcs”
A projekt szakmai célja, hogy a gyermekek különbözõ mûvészeti ágakat (irodalom,
képzõmûvészet, zene) kapcsoljanak össze,
mûalkotásokat hozzanak létre fantáziájuk
szerint.
2. Mûvészeti nevelés mûveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely
Jó gyakorlat címe: „Reneszánsz táncok”
A bemutatott jó gyakorlat minden olyan
tanulócsoportnál alkalmazható, ahol a reneszánszkor hangulatának jobb megismerése,
az élményszerû átélése a cél. A foglalkozásokon résztvevõk a meglevõ tudásanyagot
kiegészítve élményszerûen találkoznak a
kortörténettel, kreatívan használják és továbbfejlesztik az e témakörben szerzett információikat.
3. Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely,
partnerintézmény, mely a modernizáció

4. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont” referenciaterületen
A mûvészeti iskolák eleve tehetséggondozó intézmények. A tehetség komplex képesség, melynek kutatása, gondozása iskolatípusunk alapfeladata. A tehetséggondozás alapvetõ célja, hogy ne csak a szûken
vett zenei tehetségek, hanem más irányultságú tehetségek is teret kaphassanak hozzáértõ szakmai segítséggel. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az iskolában oktató tanárok szakmai felkészültsége és emberi hozzáállása, érzékenysége. Fontosnak tarjuk,
hogy a tehetségmûhely munkájában résztvevõ fiatalok megmutathassák, felismerhessék és bõvíthessék saját készségeiket,
képességeiket, kreatív ötleteikkel gazdagítsák saját önkifejezésüket.
Jó gyakorlat címe: „Zenés Diákszínpad”
Célunk a diákok intraperszonális és interperszonális készségeinek, valamint kreativitásának kibontakoztatása, improvizációs
készségeik fejlesztése, mozgáskultúrájuk,
szókincsük gazdagítása a drámapedagógia
eszközeivel, helyzetgyakorlatokkal, játékokkal. A zenei tanszakokkal való szoros
együttmûködésen alapuló rendszeres alkotómunka örömének, sikereinek megtapasztalása, az egyéni és csoportos felelõsség felismerése, vállalása. Évente egész estét betöltõ önálló zenés színdarabbal jelentkezünk, amely „közös produktum”: elõadásélõ zenével, énekkel létrehozása és megosztása szélesebb közönséggel, és ennek az
örömnek megélése, élményszerzés a komplexitás jegyében.

MÓRICZ ZSIGMOND–KOCSÁK TIBOR–
MIKLÓS TIBOR: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
Polányiné Takács Judit igazgató

KÖZÉLET

VAKÍTÓ VÁROS
A tábla
melyik szavát
nem értik?

T

udom, hogy a szemem világának elvesztése óriási tragédia
lenne számomra. Mégis gyakran gondolok arra jöttömben, jártamban, hogy jobb lenne nem látnom.
Amikor tapasztalom, hogy amiért néhány tucatnyian küzdünk, az értelmetlen. Mint megannyi XXI. századi
Kõmûves Kelemen: „Amit raktak délig, leomlott estére, amit raktak estig,

leomlott reggelre”. A posta elõtt, a
város legforgalmasabb pontján, a parkolóban talán esztendeje áll egy
roncskocsi. Szóltam már mindenkinek, megjelent az újságban, semmi
eredmény... Két éve „végignyaltuk” a
Derát. Ismét szemétdomb.
Gyaloglok az ipartelep útján a
HÉV – régen megszüntetett – átjárójához. Mûhelyek, raktárak, vállalkozások sorban. A padkán összefüggõ
szemét, elhanyagolt bokrok, fák, évtizedek óta rothadó aljnövényzet.
Márkás személyautók húznak el mellettem. Bárhol lelépek az aszfaltról,
ki tudja mit rejtõ zsákok, sitt, mûanyag, gumiköpenyek, vas. A járdák
mentén ruhaszaggató növények. Sok
helyen a kilátást akadályozzák. Elhanyagolt árkok, különbözõ átmérõjû
vagy hiányzó hídcsövek. Ellopott
vagy kitört KRESZ-táblák. Megrongált játszóterek. Közterületre kirakott
kövek, beton-, vasoszlopok. A Dera
vizéig húzott kerítések. Kapuk elé rakott nyesedékek, szemétdombnak nézett szelektív szigetek. Bandázó kóbor kutyák.

Senki nem lát semmit? Senki nem
akar tenni semmit? Senki nem tud
tenni semmit? A törvények rosszak,
vagy nem alkalmazzák azokat? Kik
vannak itt többségben: a rendpártiak
vagy a rendtiprók?
Válaszolok én a kérdésekre, hogy ne
okozzak senkinek fejtörést. Mindent
elborított a közöny, az igénytelenség,
a restség, a közösségi normák lábbal
tiprása. Már az is feltûnõ, ha valaki a
kerítéséig – úgy ahogy – rendben tartja a portáját. Na, azon túl egy centit
se! A többit majd elintézik mások. Hivatalból vagy önszorgalomból. Jól
tartja az egyik közmondásunk: van,
aki lónak, van, aki lovasnak születik.
Az összképbõl ítélve Pomázon sok a
lovas, kevés a ló. Ideje lenne már egyszer kiköpni a zablát és keményen
visszarúgni! Mert aki a törvényt nem
tartja be, azt rá kell kényszeríteni,
hogy betartsa! Lehet, hogy sokaknak
furcsa, de a demokrácia lényege a kötelesség és a jog egyenlõsége. A többség csak az utóbbit gyakorolja. Ezért
néz ki a város úgy, hogy gyakran sze-vimretném, ha nem látnék.

HÁROMSZOR MAGUNKÉRT
Régi szándékom, hogy
közzéteszem ezt a felhívást.
Az alapja az a meggyõzõdésem, hogy az egészség megõrzésének egyik fontos eszköze a rendszeres, és kinek,
kinek az edzettségéhez mért
terhelés. Amellyel munkára
bírjuk a szívet, a tüdõt, az izmokat, nem engedjük ellustulni, pangani a szervezetet,
az izületeket, meggátoljuk az
elhízást. Nem vagyok orvos,
szakember ezt bõvebben és
tudományosan megmagyarázná. Csak a saját tapasztalataimra, önképzésemre, az
1972-ben megszerzett alapfokú labdarugó edzõi igazolványomra hivatkozhatom.
A sportból kiöregedve
sem hagytam abba a csökkentett, de tervezett mozgást. Ötvenöt évesen súlyos
betegség támadott meg, a tolószék fenyegetett. Kijöttem

belõle. Az orvosok azt
mondták, kizárólag a fizikai
állapotom mentett meg. Azt
ajánlották õk is, hogy ne változtassak az életmódomon.
Nekem nem kellett a bíztatás. Máig hetenként négyszer
futok, tornászok. Bevallom,
fegyelmezettség kell hozzá.
Néha úgy indulok el otthonról, mintha kecske lennék a
vásárra vitel elõtt. Pláne, ha
zord az idõ, mondjuk mínusz
tíz fok felett, erõs szél fúj, latyakos a pálya. De utána, a
kellemesen elfáradt, átmozgatott izmok, a tudat, hogy a
testemnek hasznosat tettem,
mindent megér!
Nem nyújtom hosszúra a
mesét, mert az újságíró nyavalyáira minek lenne kíváncsi az olvasó? Meg nem is illõ. De mindig szerettem volna, ha mások is megpróbálnák ezt az életet. A hosszú

évek alatt néha-néha meggyõztem valakit, kétszer-háromszor elkísértek, de elmaradtak.
Tavaly a kertbarátokkal sokat beszélgettünk ezekrõl a
dolgokról. Panaszkodtak,
hogy itt fáj, ott húzódik, rakódik a háj, pár méter után
kapkodják a levegõt. Orvossal együtt gyõzködtük õket a
mozgás, a friss levegõ hasznosságáról. Az lett a vége,
hogy néhányan megígérték,
hogy tavasszal csatlakoznak,
ha szerzek helyet! Ennél mi
sem volt könnyebb. Mészáros Gyula a Városi ICO elnöke azonnal támogatott. Megegyeztünk, hogy március 16án, szerdán reggel 8-kor elkezdhetem a „programot”.
Ezt követõen minden héten
hétfõn, szerdán és szombaton
reggel nyolc órától kilenc
óráig nemtõl, kortól függetle-

nül mindenki csatlakozhat, és
a városi pályán kedve szerint
mozoghat. Hozhat magával
eszközöket, ugrókötelet, kézi
súlyzót, tornázhat a zöld füvön és nem aszfalton vagy
gödrös földutakon. De higygyék el, nem feltétlen van rájuk szükség! A láb és az ember teste mindig kéznél van.
Ha valaki tanácsot kér, kaphat. Eddig nyolcan, tízen
ígérték, hogy megpróbálják.
Ha március 16-án nagyon
rossz az idõ, természetesen
találkozunk szombaton vagy
V. M.
hétfõn.
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI HÍREK
SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI AZ OLVASÓKAT
POMÁZ VÁROSBAN ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI
TERÜLETEN 2011 JANUÁRJÁBAN
TÖRTÉNT RENDÕRSÉGI ESEMÉNYEKRÕL:
Januárban Pomáz
város vonatkozásában
41
ismertté
vált bûncselekmény miatt rendelt
el nyomozást a Szentendrei Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya. Ez a szám a tavalyi évhez viszonyítva 1 ismertté vált bûncselekménnyel
nõtt. Örömmel tájékoztatom a lakosságot,
hogy beazonosítottuk és elfogtuk azt a
személyt, aki megalapozottan gyanúsítható több gépkocsi feltörésével. Az elfogott
személy több bûncselekmény elkövetését
is elismerte. Álláspontom és megítélésem
szerint ismételten – mint mindannyiszor –
nagymértékben hozzájárult a bûncselekmény elkövetéséhez az a tény, hogy látható helyen (ülésen) ott maradt a tulajdonos
táskája, telefonja, pénztárcája, GPS készüléke. Kérem önöket, hogy figyeljenek arra
is, hogy amikor a csomagtartóba tesznek
értéket (kézi táska, laptop), a megállást
követõen vegyék ki, és amennyiben lehetõségük van rá, vigyék magukkal. Gyakori módszer, hogy megfigyelik a munkahelyek, a lakások elõtt, hogy a gépjármû tulajdonosa mit, hová pakol a gépkocsiba, és
a gépjármûvet az elkövetõk „lekövetik”.
Amikor megállnak és õrizetlenül hagyják
a gépkocsit, megtörténhet a bûncselekmény.
A rendõrõrs állománya elfogott két fia-

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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talkorú személyt, akik több vagyon elleni
bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak. Ezen személyek is
több bûncselekmény elkövetését ismerték
el. Mindkét esetben az elfogott személyek
ellen a Szentendrei Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya folytatja a vizsgálatot.
Ismételten történtek városunkban ún.
trükkös lopások. Tisztelt Olvasók! Újra
meg szeretném kérni önöket, hogy ne engedjenek be idegent az otthonukba! A
„nyereményhozókról”, „önkormányzattól
ajándékot hozókról” már többször tettem
említést. Ezen alkalommal egy tévében látott „fõzõs mûsortól” érkeztek az elkövetõk, akik most éppen edénykészletet hoztak nagyon kedvezõ áron. A hölgy beengedte õket a lakásba, de nem volt otthon
annyi pénz, amennyit szerettek volna a
készletért és még a pénzintézetbe is elkísérték a hölgyet. Igaz, ebben az esetben a
hölgy hozzátartozói közbeléptek, és a vásárlásból nem lett semmi.
Tájékoztatom önöket, hogy az õrs illetékességi területén lévõ útjain történt balesetek elsõdleges oka továbbra is a gyorshajtás. Februárban folytatjuk a sebességellenõrzéseket, és nem csak Pomáz területén.
Az ellenõrzések tervezett idõpontja: február 1, 2, 6, 11, 13, 19, 21. Természetesen a
„mûsorváltoztatás” jogát fenntartjuk!
Kívánok önöknek balesetmentes közlekedést és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

ITT
VANNAK
MEGINT!
A Pomázi Polgár januári számának 10. oldalán „Ajándék” címmel
beszámoltunk egy történetrõl. Az
eset január 25-én megismétlõdött.
Idõsebb hölgyet szólítottak meg azzal, hogy Stahl Judit és Beke László
ajándékát nyerte. Beültették a kocsijukba, a fehér Opel Astrába, a rendszáma HGV 493, s M. F.-nét elfuvarozták a lakásába. Elõszedték a minõséginek látszó edényeket, de már nem
ajándékok voltak, hanem áruk, 40
ezerért. Az indoklás, mint a januári
cikkben Sárika néninél, hogy ezek ennyi pénzért ajándékok. Próbálták rábeszélni M. F.-nét, hogy ne szalassza
el a kiváló alkalmat, menjen át a
szomszédba kölcsönkérni. Még szerencse, hogy nem tette.
A szélhámosok bátorságára jellemzõ, hogy még a fiához is elfuvarozták
M. F.-nét, pénzt kérni, mondván,
hogy a kilométer nem számít, mert
céges autóval vannak. Azzal már nem
volt szerencséjük, hogy visszafelé a
fiú is velük tartott, s lebeszélte az anyját a vásárlásról. Közben az „ajándékosztó” hármasból az egyik hölgy lelépett, mondván, hogy neki vissza kell
menni, dolgozni. A többiek, tapasztalva a dolgok számukra kedvezõtlen
alakulását, a kapu elõtt megvárták,
amíg M. F.-né és fia kiszállnak, s elhajtottak.
A két történet feltûnõ hasonlósága
késztessen mindenkit óvatosságra!
Ha bárkit azzal áltatnak, hogy ajándékot hoztak számára, válaszolja azt,
hogy ne zaklassák, és hívja a rendõrséget!
-vim-

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

PÉNZ ÉS PAPÍR
ÚJ ÉV, ÚJ ÉLET,
RÉGI PROBLÉMÁK.
Kedves Olvasó!
Folytatjuk cikksorozatunkat az Önök érdeklõdésére számot tartó témákkal.
Gyakori esemény, hogy rokon, jóbarát, ismerõs fordul
hozzánk és pénzt kér kölcsön.
A kölcsönök a pár száz forinttól a sokmilliós-tízmilliós
nagyságrendig terjedhetnek.
Egy közös bennük: a nagy
kérdés, viszontlátom-e a pénzemet? Aki kölcsönt ad, annak számos jótanáccsal szolgálhatunk. Épp tegnap is járt
nálam valaki, mint minden
hónapban legalább egy személy (de amíg a jogsegély
mûködött városunkban, ott
inkább hetente valaki), aki arra panaszkodott, hogy pénzt
adott kölcsön, kétmillió forintot, és bár a határidõ lejárt, az
adós csak nem akarja a kölcsönt megadni, a korábbi szívélyes jóviszony pedig meszsze van, mint a tavalyi hó.
Lássuk a jótanácsokat.
Mindig írjunk papírt a tartozásról. Elvileg ugyan a tanúk
jelenléte is sokat segíthet a

szóbeli szerzõdéskötésnél, s
egy késõbbi bírósági eljárásban bizonyítási lehetõséget
kínálnak, mégis az elsõ és talán legfontosabb tanács: kölcsönszerzõdés vagy tartozást
elismerõ nyilatkozat készítése
írásban. Ezt írhatjuk géppel
vagy kézzel. Ha géppel írjuk,
bárki írja is a szöveget, az
adós aláírását hitelesítse két
tanú az okiraton. Ha kézzel
íródik az okirat, írja azt az
adós maga. Így tanúk nélkül,
egyszerû aláírásával is ún. teljes bizonyító erejû okirathoz
jutunk. A visszafizetéssel
kapcsolatos problémák kettõs
gyökerûek lehetnek. Az adós
vagy nem akar, vagy nem tud
fizetni. (Gyakori nem kívánt
helyzet, hogy mindkettõ fennáll.)
Hitelezõi pozíciónkat erõsítendõ, az alábbiakat javaslom: a kölcsönösszeg átadása
elõtt gyõzõdjünk meg arról,
hogy van-e az adósnak vagyontárgya, amely lehetõleg
legyen ingatlan, és értéke haladja meg többszörösen a kölcsön összegét. Ha vagyontalan személynek adunk kölcsön, bizony kérdéses lesz a
helyzetünk. Az elõnyös, ha ez
az ingatlan tehermentes, de
„leterhelt”, pl. jelzáloggal terhelt ingatlan is szolgálhatja a

célt: az ilyen ingatlant ugyanis nehezebb eladni, másrészt
egy késõbbi végrehajtási eljárásban a zálog jogosultja, általában a bank jelenléte ösztönzi az adóst, hogy tartozását
kiegyenlítse – különben a
bank elárverezteti az ingatlant!) A nagyobb értékû vagyontárgy puszta tulajdonlása
önmagában bizalomerõsítõ.
Ha a kölcsön jelentõs összegû, kérjük jelzálogjog bejegyzését az ingatlanra. (Ennek
akkor is van értelme, ha már
van jelzálog az ingatlanon!)
Ha az adós elhárítja ezt a kérést, fogjunk gyanút. Ha áll
elébe, fontoljuk meg a kölcsönt.
Másik lehetõség: kérjük
meg az adóst, hogy hozzon
kezest maga mellé. A kezes
azt jelenti, hogy ha az adós
nem fizet, a kezes helyt áll,
azaz az adós helyett fizetni
köteles. A kezes esetében
ugyanúgy vizsgálni érdemes a
vagyoni helyzetet, mint az
adós esetében. Vagyontalan,
jövedelemmel nem rendelkezõ személyt adósnak, kezesnek sem érdemes elfogadni.
A Polgári törvénykönyv kínál ugyan további biztosítékokat, ilyen lehet pl. a kézizálog, amikor a biztosíték nem
ingatlanra kerül bejegyzésre,

hanem egy nagyobb értékû
zálogtárgy kerül átadásra a hitelezõnek vagy más személynek (zálogtartó). Mód van gépek, gépkocsik jelzálogjoggal
terhelésére is. Ez az ún. ingó
jelzálog a közjegyzõnél köthetõ. Biztosíték lehet még
óvadék is, bankgarancia is.
Ezek azonban nem bírnak
olyan jelentõséggel, mint a
fent leírtak, fõleg nem a magánszemélyek kölcsönügyleteinél.
Hitelezõként biztonságunkat növelhetjük, ha ügyvéd
által szerkesztett és ellenjegyzett kölcsönszerzõdést íratunk. Ennek ugyan valamivel
nagyobb a költsége, de két
fontos elõnnyel jár: egyrészt
szabatosan kerülnek megfogalmazásra a szerzõdéses kikötések, másrészt az ügyvédi
okirat az ellenjegyzéssel valamelyest nagyobb súllyal esik
latba a bizonyítás során. Még
magasabb a biztonságunk, ha
közjegyzõi okiratot készíttetünk. A közjegyzõhöz ugyan
el kell menni, és költségei
sem alacsonyak, cserébe viszont ún. végrehajtható okiratot ad a kezünkbe, azaz, ha az
adós nem teljesít, bíróság helyett rögvest a végrehajtóhoz
fordulhatunk.
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTÜNK MINDENKIT, HOGY DR. WERTÁN BALÁZS ÜGYVÉD INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLATA
A POMÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN JANUÁR 1-TÕL MEGSZÛNT.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Az idõsebbek tudják, hogy
január 25-én Pál napján van
a Pál-forduló, ugyanis túl vagyunk a tél elsõ felén. A kalendáriumok sok hagyományt kötnek e naphoz. A jó
gazdának például ilyenkor
körbe kell járnia a portáját,
szemrevételezni a farakást,
az élelmiszer készletét, megbecsülni, hogy elég lesz-e a
tél másik felére. Szintén több
száz éves megfigyelés, hogy
február 14-én, Bálint és Va-

lentin napján megszólalnak a
madarak. Fészekre hívogatják párjukat.
A kertészek
ilyenkor
kezdik a
szõlõk és
g y ü mölcsfák
metszését.
A
szakirod a l o m
szerint a

metszés a növények életében
egyszükséges rossz, amely
azonban
elkerülhetetlen.
Csak vele tudjuk egyensúlyban tartani a minõség és
mennyiség arányát. Megkönnyítjük a növényvédelmet és
a szüretelést.
A metszéshez éles ollók, fûrészek, erõvágók és
biztonságos létrák
kellenek.
Ám minden-

nél fontosabb a szakértelem.
Tudni kell melyek a hajtásés melyek a termõrügyek. Ha
ebben bizonytalanok vagyunk, ne fogjunk a munkába, mert több kárt csinálunk
mint hasznot. A vágások során ejtett, 100 forintosnál nagyobb sebeket sebkezelõ
anyagokkal vagy fehér festékkel fedjük le. Ezzel megakadályozzuk a betegségek
sebbe jutását.
A nyugalmi idõszakban
végezhetjük el a megnyúlt,
idõs dísznövények ifjító metszését is.
Czilinger
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