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Március 15-én 9 órától: városi ünnepség és koszorúzás
a városháza parkjában. A megjelenteket köszönti és ünnepi
beszédet mond: Kósa Anikó Pomáz alpolgármestere.
Verses, zenés ünnepi mûsorral emlékezünk az egykori
eseményekre, pomázi fiatalok közremûködésével.
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A KOMMÜN ÁLDOZATAI
1990 elõtt az iskolákban
Forradalmi Ifjúsági Napokként ünnepeltük 1848. március 15-ét, 1919. március 21ét és 1945. április negyedikét.
Most a Dicsõséges Tanácsköztársaság nyarának
eseményeibõl
idézünk.

Ezekben a hónapokban járták az országot a Lenin fiúk,
hogy leverjék a különbözõ
településeken feltûnõ „ellenforradalmi” szervezkedéseket. Az idézet az általam kiadott és Bálint István kutatásaiból válogatott, „A történelmi Magyarország sírásói”

címû könyv 81. oldaláról való. Forrás a kommün bukása
utáni rendõrhatósági anyagok és a tettesek bíróságok
elõtti vallomásai. Az eset jellemzõ a terroristák módszereire.
„Mialatt Szamuely Tibor
és Korvin-Klein Ottó Kõszegen vérengzett, Haubrich József hadügyi népbiztos Kele(Folytatás a 2. oldalon)

TÖRTÉNELEM

A KOMMÜN
ÁLDOZATAI

JÓTÉKONYSÁGI EST

(Folytatás az 1. oldalról)
men János vörösõrségi századparancsnokot a
századával Dunaföldvárra küldte azzal, hogy
az ottani ellenforradalmat verjék le. Ott Aranyos György kormányzótanácsi biztos és
Tánczos Vendel, a szekszárdi törvényszék elnöke várta õket. Rudler Ignác és Lengyel József vörösõrök bevonásával nyomban vésztörvényszéket alakítottak. Statáriumot hirdettek, s
a katonákat járõrbe küldték a községbe. Azok
a rekvirált borból és pálinkából jól berúgtak,
garázdálkodtak és fosztogattak. Aztán kivetettek a lakosságra 2 millió korona hadisarcot,
amit be is szedtek a meggyötört és megfélemlített lakosságtól. Negyvennél több embert,
részben mint ellenforradalmárokat, részben
mint túszokat hurcoltak kihallgatásra Aranyos
György elé. Aranyos „elvtárs” röviden döntött! Négy ember nevét felírta egy darab papirosra, ezt átadta a rögtönítélõ bíróságnak azzal,
hogy a megnevezetteket halálra kell ítélni. A
„bíróság” – elnök: Rudler Ignác, tagok:
Moldoványi Olivér és Gubicza József, vádbiztos: Tánczos Vendel, védõ Dinga Károly – a
megfelelõ utasításokkal ellátva meghozta az
ítéletet. Miskolczy István 60 éves kisbirtokost,
öt gyermek atyját korára való tekintettel golyó
általi halálra, Holmár Imre 30 éves ácsot, három gyermek atyját, Hambalkó János 39 éves
fuvarost és Gál Pál 21 éves földmûvest akasztásra ítélték. A négy „ellenforradalmárt” egy
Fábián István nevû kommunista árulta be Aranyosnak. A gyilkosságokat Rogászka István
tengerész és Gubicza József, aki a rögtönítélõ
bíróságnak is tagja volt, hajtották végre.
Az áldozatokat a fõtérre vezették, Aranyos
György a városháza erkélyérõl beszédet tartott, amit azzal fejezett be, hogy õ – mint teljhatalmú kormányzótanácsi biztos – a vörös elv
érdekében mindenkit megölet, aki a kommunizmus ellen vét. A vöröskatonák négyszögû
kordont alkottak, középre asztalt helyeztek, és
arról Répánszki István politikai megbízott kihirdette a bíróság ítéletét. Az egyik áldozatot a
Szentháromság szobrára, a másikat lámpaoszlopra, a harmadikat egy órásüzlet cégtáblájára
akasztották fel, az „öreget” a városházával
szemben, egy ház falánál, két ajtó között
agyonlõtték.
Holmár Imre alatt a kötél kétszer leszakadt.
A tömeg kérte a szabadon bocsátását. Hiába.
Gál Pál végsõ perceiben az akasztás közben
zsebébõl nemzeti színû szalagot húzott elõ és
magasra tartva lobogtatta.
A Dicsõséges Tanácsköztársaság bukása után
Aranyos Györgyöt és Tánczos Vendelt a tömeg
kézre kerítette és megölte. Rogászka Istvánt a bíróság halálra ítélte, de kivégzés helyett kiadták
Szovjet-Oroszországnak. Fábián Istvánt is elõbb
halálra, majd életfogytiglanra ítélték. Rövid idõt
töltött börtönben, mert egy cserefogoly szállítmánnyal Szovjet-Oroszországba távozhatott.”
V. M.
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Február 12-én a
Teleki-Wattay kastélyban jótékonysági
bált rendeztek az
iszapkárosultak megsegítésére. A fõvédnök dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, a védnök Vicsi
László Pomáz város
polgármestere volt. A
fõ támogatók: az önkormányzatunk, a Teleki-Wattay Kastélyszálló és Étterem, a
Dandera Bt., dr. Sebõ Zsuzsanna és a Pomáz TV. Rajtuk kívül támogatóként további 27 vállalkozót és magánszemélyt
sorolt fel az est házigazdája, Juhász Károly színmûvész.
A mûsornak az
volt az érdekessége, hogy
városunk ismert közéleti
személyiségei
léptek fel verssel, prózával,
hangszerekkel,
egyedül vagy
családtagjaikkal, gyakran a
hivatásosok
szintjén. Meg
is született az
ötlet: lehetne
rendezni pomázi „Ki mit
Meselia együttes:
tud”-ot.
bõgõtemetés

Vicsotka

KULTÚRA

AZ ISZAPKÁROSULTAKÉRT
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A polgármester
válaszol

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A törvényben elõírt fordulók, mint koncepciókészítés, megbeszélés a pártok és
civil szervezetek vezetõivel,
közmeghallgatás után, február 22-én elfogadta a képviselõ-testület Pomáz város
2011. évi költségvetését. Mit
mondana a dokumentumról
az olvasóknak?
– Nem a számokkal foglalkoznék, hanem azzal,
hogy a különbözõ híresztelések ellenére minden intézményünk mûködik. Pedig,
Szentendrét is beleértve, a
környékünkön mienk a legnagyobb önkormányzat által
fenntartott közoktatási és
közmûvelõdési hálózat. Ám
azt is hangsúlyozom, hogy
az év folyamán sok feltételnek kell teljesülni ahhoz,
hogy az intézmények egész
évben zavartalanul mûködjenek. Ha a szigorú költségvetést végre tudjuk hajtani,
stabilizálódhat a település
anyagi helyzete. Több intézkedéssel jutottunk idáig.
Mind a személyi, mind a dologi kiadásokat lefaragtuk a
hivatalban, az intézményekben, az egész városgazdálkodásban. Ezek a lépések
mind azt szolgálták, hogy
hosszú távon mûködõképes
legyen az önkormányzat. A
legnehezebb 2011 elsõ ne4 Pomázi Polgár 2011/3.

gyede lesz. Meg kell fizetni
a 2002–2006-os ciklusból
ránk maradt perek költségeit, de legalább ezeken végleg túl leszünk. Hosszabb
távra maradnak az Ipoly
Holding és a hitelek törlesztõ részletei. Az utóbbiak sajnos átnyúlnak a következõ
évre, sõt évekre. Ha a következõ hónapokban talpon
maradunk, szigorú gazdálkodással és összefogással
átvészeljük ezt az évet.
– De mi lehet jövõre, és
azután, mert ilyen gúzsba
kötött állapotban nem lehet
élni. Nem említve, hogy fejleszteni is kellene.
– E kérdésre mindig azt
válaszolom: a kormány tisztában van azzal, hogy az önkormányzati rendszert át
kell alakítani. Nem lehet a
településekre rótt feladatokat állandóan növelni, s ezzel párhuzamosan a támogatásokat csökkenteni. A két
összeg közötti olló kinyitásába az önkormányzatok belerokkannak. Törvényszerû,
hogy az ország 3200 önkormányzatából legalább 2800
adósságtölcsérben vergõdik.
Nekem meggyõzõdésem,
hogy a polgári kormány az
idén is intézkedett volna, ha
nem ilyen súlyos gazdasági
helyzetet örököl. Azt várom,
hogy 2012-ben vagy feladatokat vállal át az állam, vagy
a normatívákat változtatja
meg. Saját erõbõl a válságból nem tudunk kivergõdni.
Így ez nem önkormányzat.
– Miként oldották meg a
sorsokat befolyásoló elbocsátásokat? Arról volt szó,
hogy 12 fõvel csökkentik a
hivatal létszámát.
– Ez volt a kényszerû dön-

tések legnehezebb része. A
nyugdíjban lévõ, vagy
nyugdíjhoz közeli munkatársakat engedte el az önkormányzat. Sajnos, olyanoknak is meg kellett köszönni
az eddigi munkáját, akik
nem estek ezekbe a kategóriákba. Az intézményi és hivatali összevonások következtében több ember feleslegessé vált.
– A nyomasztó mondatok
után rátérnék arra, hogy pályázaton nyertünk 78 milliót
a Majdán Polje egy része
belvizeinek elvezetésére.
Megerõsíti ezt? Mi következik ezután?
– Kellemes órákat okozott, amikor megtudtam. A
város azon részének lakói
régóta várják, hogy a belvizek fenyegetettségétõl megszabaduljanak. A tervek
megvannak, most közbeszerzési eljárással kiválasztjuk a kivitelezõt. Szeretném,
ha nyáron folyna a munka, s
az év végére készen lennének a gyûjtõ vízelvezetõ árkok. Remélem, hogy a következõ években erõsödik
az önkormányzat, újabb pályázatokra lesz lehetõségünk, s a Majdán Polje többi részén is megoldjuk a víz
elvezetését.
– Jelenleg tud-e meghirdetett pályázatról?
– Most nincs olyan kiírás,
amelyen indulhatnánk. Talán az Alcsevicze elõközmûvesítésével kapcsolatban
lehetne keresnivalónk. Sajnos nincs szerencsénk, mert
a gazdagnak minõsített közép magyarországi régióban
fekszünk, és sokkal kevesebb pályázatot írnak ki nekünk, mint az ország elma-

radott részeinek. Azt nem
veszik figyelembe, hogy mi
az agglomerációban hátrányos helyzetben vagyunk.
– Van-e valami híre a nagyon várt, és néhány ember
által bírált Kézilabda Akadémiáról? Az áldásos hatásai között a legnagyobb az
lenne, hogy felértékelné az
Alcsevicze telkeit, és idevonzaná a befektetõket.
– Sokfelõl megerõsítést
kapunk, hogy felépül, bizakodva várjuk a kormány
döntését, minden ott dõl el.
– Jelenleg mi foglalkoztatja leginkább?
– Az, hogy megkérjek
mindenkit, akinek március
20-ig be kell fizetni az adóját, aki szereti a városát,
hogy most ne késlekedjen a
teljesítéssel. Vannak történelmi pillanatok, amikor a
magánembernek is súlyos áldozatokat kell vállalni a közösségért. Én ezt most ilyen
idõszaknak érzem, mert egyértelmû számomra, hogy
csak magunkra számíthatunk. Tudom, hogy naprólnapra növekednek az árak: a
benziné, a kenyéré, a lisztté
és sorolhatnám. Az emberek
életszínvonala
csökken.
Mégis, most a városért tegyék meg, hogy idõben befizetik az adójukat! Ebbõl tudjuk a legsürgetõbb kötelezettségeinket teljesíteni.
– Hogyan fogjuk ünnepelni március tizenötödikét?
– 14-én este lesz fáklyás
felvonulás, 15-én a városháza elõtt Kósa Anikó alpolgármester mond beszédet. A
Kõhegyre is felmegyünk, de
most az önkormányzat nem
tud „sütnivalót” adni, aki
akar maga hozzon szalonnát, sonkát, kolbászt, kenyeret. Tudom, hogy együtt a
pomáziak így is jól fogják
magukat érezni.
Vicsotka Mihály

IDÕSZERÛ

KERESIK A TULAJDONOSOKAT
KÖZISMERT, HOGY A
VÁROS VEZETÕI AZ
ANYAGI MEGERÕSÖDÉS EGYIK LEHETÕSÉGÉNEK TARTJÁK AZ
IPARI PARKOK MIELÕBBI LÉTREHOZÁSÁT. MÉGSEM HALADUNK
MEGFELELÕ
GYORSASÁGGAL A KIALAKÍTÁSUKKAL. – MIÉRT? – TETTÜK FEL A
KÉRDÉST KISS GABRIELLA FÕÉPÍTÉSZNEK.
– Mert a folyamat többlépcsõs. A szerkezeti tervünkben jelentõs területeket jelöltünk ki ipari és kereskedelmi felhasználásra,
de ez még építési jogosultságot nem ad. Szabályozási
tervet is kell készíteni, ehhez viszont célszerû az
adott terület tulajdonosaival
szerzõdést kötni, amelyben
rendezzük, hogy ennek az
eljárásnak a költségeit ki
milyen arányban viseli.
Másrészt a telkek beépíthetõségének feltétele, hogy a
szabályozási terv hatálybalépése után az adott területet építési telkekké kell alakítani, mert a kárpótláskor
gyakran keskeny csíkok
alakultak ki, amelyek nem
alkalmasa, ipari, kereskedelmi tevékenység végzésére. A szabályozási terv készítéséhez még nem feltétlenül kellenek a tulajdono-
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sok, de a telekalakításhoz,
közterületek kijelöléséhez
igen. Csak õk írhatják alá a
telekalakítási szerzõdést és
a vázrajzot. A nehézségeinket fõként az okozza, hogy
néhány tulajdonost nem találunk, s ez megállítja az
egész folyamatot.
– Pedig az övezeti változtatással többszörösére nõ a
föld értéke. Logikus feltételezés, hogy rohannak a tulajdonosok a szerzõdéseket
megkötni.
– A többség igen, de vannak, akik úgy gondolják,
hogy a kárpótláskor nem
kapták vissza a téeszbe bevitt értékeiket, ezért a város
dolga, hogy a költségeket
fizesse. Nagyon nehéz õket
tárgyalóasztalhoz ültetni.
Másokat szinte lehetetlen
megtalálni. Elõfordul, hogy
a tulajdoni lapra bejegyzett
személy meghalt, a hagyatéki eljárást nem folytatták

le. Ez esetben a helyi jegyzõnél póthagyatékolni kell,
megkeresni az örököst,
megvárni, hogy az eljárás
végén bejegyezzék az ingatlan nyilvántartásba. Találkoztunk azzal, hogy a
részarány kiadás során a tulajdonosnak csak a nevét jegyezték be, semmi mást.
Például 105 éve született
személy, aki valószínûleg
már meghalt. Kik lehetnek
az örökösei és hol laknak?
A földhivatalban azt mondják, hogy õk ennyi adatot
kaptak a téesztõl. Vagy a
tulajdonos külföldön él.
Nem kötelessége az okmányirodában bejelenteni a
lakcímét. Elég, ha annyit
mond, hogy letelepedés céljából külföldre távozik. Hiába írja elõ a jogszabály,
hogy a lakcímváltozást 30
napon belül a tulajdoni lapra is át kell vezetni, az emberek nem tartják be. Sok-

szor családfakutatást végzünk. Egyetlen tulajdonos
hiánya hosszú idõre megállítja az ügyintézést.
– Valamilyen megoldásnak csak kell lenni!
– Ha nincs tulajdonos, a
költség az önkormányzatot
terheli. Ám attól, hogy kifizeti a földvédelmi járadékot, nem lesz tulajdonos. A
dolog vége, hogy ha nincs
örökös, a magyar államra
száll az ingatlan. Segíthet
még az, ha a szabályozási
terv elfogadása után az önkormányzat kiköti, hogy
négy év alatt be kell építeni
a területet. Ha ez nem történik meg, ki lehet sajátítani a
telket. Ha van rá pénz.
A használatbavétel idejéig a közmûveket is meg kell
építeni. Errõl is rendelkezni
kell a telekalakítási szerzõdésben. Az biztos, hogy a
befektetõk kész telket akarnak.
-vim-

Hetvennyolcmillió belvíz rendezésre
Az önkormányzatunk az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Belterületi
vízrendezés
Pomázon.” címû pályázatával 78 millió 899 ezer 098
forintot nyert a Tél, Szegfû
és Hajnal utcák, valamint a
Tavasz utca egy része belterületi vizeinek rendezésére.

A csapadékvíz rendezésre
ebben az ütemben csak a
volt Déli csatorna társulat
érdekeltségi területébe tartozó utcákban kerül sor, mivel az önrészt a megszûnt
társulat által átadott pénzeszközbõl biztosítja az önkormányzat
Bándi János beruházási
csoportvezetõ lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy 90

millió forintra lehetett pályázni. Az önkormányzatnak
10 százalék önrészt kell biztosítani. Azokat az utcákat
választották ki, amelyek a
késõbbi rendezésekhez levezetik a vizet. Egyszerûbben
fogalmazva, amelyekre késõbb lehet csatlakoztatni a
következõ vízrendezéseket.
A felsorolt utcákban a legdrágább a kivitelezés és leg-

bonyolultabbak a mûszaki
megoldások. Rövidesen aláírják a támogatási szerzõdést, aztán kiírják a közbeszerzést, lefolytatják a közbeszerzési eljárást. A munka
befejezésének
határideje
2011. december 31. Az önkormányzat, ha lehetõség
nyílik rá, tovább pályáz belvízrendezésekre.
V. M.
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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

Egyhangúlag

elfogadták
FEBRUÁR AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS MEGALKOTÁSÁRÓL SZÓLT. A FOLYAMATNAK KÖTELEZÕ
SZAKASZAI VANNAK. ELÕBB KONCEPCIÓT KÉSZÍTENI, MAJD MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN ISMERTETNI, VÉGÜL A KÉPVISELÕ-TESTÜLETNEK
ELFOGADNI.
Február 7-én a pártok és civil
szervezetek vezetõit hívták tanácskozásra. Vagy harmincan
jelentek meg, fél tucatnyian
szóltak hozzá, de az észrevételek
nem voltak alkalmasak arra,
hogy beépítsék azokat a költségvetésbe.
Február 15-én a mûvelõdési
házban tartották a közmeghallgatást. Az esemény testületi
ülésnek számít, a képviselõk egy
kivétellel megjelentek.
Vicsi László polgármester
megnyugtató bejelentéssel kezdte: a városban keringõ híresztelések ellenére az önkormányzat intézményei maradnak, bezárás
nem lesz. Átalakítás igen, azért,
hogy mûködõképesek maradjanak. A kényszerû lépések okai,
hogy 1990 óta az önkormányzatok állami támogatásai folyamatosan csökkennek, a feladataik
szaporodnak, de a központi költségvetés ezekre sem biztosít
pénzt. Jelenleg az állam havonta
40-45 millió forintot utal
Pomáznak. 2011 januárjában a
köztisztviselõk és közalkalmazottak nettó bére 47 millió forint
volt. Városunknak havi 80-90
millióra lenne szüksége ahhoz,
hogy a béreken kívül az intéz-

mények fenntartását, a kötelezõ
szolgáltatásokat fedezni tudja.
Egyedül az oktatási intézmények
mûködtetése havonta 26-27 millióba kerül.
A város által kivetett építményadók, telekadó, idegenforgalmi adó 35-40 százaléka behajthatatlan. A rendszerváltás
utáni elsõ ciklusban (1990 és
1994 között) a személyi jövedelemadó 50 százaléka maradt az
önkormányzatoknál, jelenleg a 8
százaléka.
A polgármester szemléltetésként elsõként a szociális ágazatból hozott példát: az állam az
idõsek ellátásának 30, a mûvelõdési ház fenntartásának 40, a
gyermekjóléti szolgálatnak 50, a
bölcsõde mûködésének 60, a védõnõk feladatainak ellátását 97
százalékban fedezi. Az igazgatási ágazat költségeihez, amelyhez
tartoznak például az út, közterü-

IDÕSZERÛ

letek, közvilágítás, szennyvizek,
zöld területek, orvosi ügyelet,
csak 30 százalékban járul hozzá
az állam. Az önkormányzatok
támogatási rendszere az oka annak, hogy az ország 3200 települése közül cirka 2800 csõd közeli állapotba sodródott.
Pomázon nehezíti a helyzetet
az, hogy 2002 és 2006 között az
akkori vezetõk csaknem 3 milliárd adósságállományt halmoztak
fel, a rossz szerzõdéseikbõl fakadó perek miatt eddig ki kellett,
illetve a jövõben ki kell fizetni
450 millió forintot.
A 2,2 milliárd forintos kötvény után, amellyel az örökölt
súlyos adósságokat könnyebbekre váltottuk, most már nemcsak kamatot, hanem törzstõkét
is fizetnünk kell. További gondot jelent, hogy a környéken
Szentendrét is belevéve, Pomáznak a legnagyobb a saját fenntartású intézményhálózata.
Mindezek miatt 2011-re csak
átmeneti és válságköltségvetést
lehetett készíteni. Ám a 2011.
évi költségvetésnek nagy erõssége, hogy tíz év óta elõször, a mûködési bevételek és kiadások 0
szaldósak. Nagyon szigorú gazdálkodással a város mûködése
biztosítható.

A polgármester a megvalósítható fejlesztések közé sorolta a
két körforgalom megépítését és
a Majdán Polje felszíni vízelvezetésének megoldását. Kitörési
pontoknak a Kis Petyina és a
Tipolszky-tanya környékének
ipari övezetté fejlesztését, illetve
a Kézilabda Akadémia felépítését. 2011-et a türelem évének nevezte, s kifejezte azt a reményét,
hogy a kormány 2012-ben megváltoztatja az önkormányzatok
támogatási rendszerét.
A közmeghallgatásra a vártnál
kevesebben jöttek el. Ott voltak
viszont azok, akiknek az éppen
megválasztott vezetõk semmiben nem felelnek meg. A költségvetéshez érdemben nem szólnak hozzá, a mondandójuk csúcsa, hogy „mindenki mondjon
le!” Hiányos tájékozottsággal,
rég megoldott problémákat emlegetnek, vagy „világmegváltó”
ötleteket hoznak elõ. Egyetlen
hozzászóló volt, aki azt mondta,
hogy maga is költségvetések készítésével foglalkozik, s elismerését fejezte ki a 2011-es költségvetésünk összeállítóinak.
Február 22-én tartotta havi
rendes ülését a pomázi képviselõtestület. A képviselõk ebben a
hónapban többször találkoztak

már, hiszen a hónap közepén a
költségvetés megalkotásához
tartozóan elõbb rendkívüli ülést,
majd közmeghallgatást tartottak.
Ezúttal fõ feladatuk a költségvetési rendelet elfogadása volt.
Az ülésen kilenc képviselõ jelent meg, Sarkadi Attila ugyanis
a délelõtt folyamán jelezte betegségét, míg Rózsa Gyöngyvér
a Pomázi Polgár szerkesztõje elleni per ügyében bíróságon tartózkodott. Ezúttal lakossági
ügyeket és lejárt idejû határozatokat nem tárgyalt az önkormányzat, így a képviselõk rögtön a napirendi pontokkal kezdhettek, melyek közül az elsõ a
költségvetés elfogadása volt.
Vicsi László polgármester újfent
elmondhatta, hogy igen komoly
és összetett munka volt a reményeik szerint tartható költségvetés megalkotása.
– A hivatal valamennyi hasznosítható javaslatot beépített a
költségvetésbe, majd a törvényi
elõírásoknak megfelelõen megteremtette a kiadás és a bevételi
oldal közötti egyensúlyt, s végül
nullásra hozta ki a költségvetést
– mondta. – Külön köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik részt vettek ebben
a hatalmas munkában.
A költségvetési rendelet elfogadása elõtt még tisztázni kellett
az azzal kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt, amely néhány
módosítási javaslatot tartalmazott. Ezeket a módosításokat a
következõ önkormányzati ülésen hagyhatja jóvá a testület. Miután minden kérdés tisztázódott,
a képviselõk egyhangúlag, kilenc igen szavazattal elfogadták
a költségvetést, majd szintén
egyhangúlag azt is, hogy 30 na-

pon belül a szükséges módosításokról szóló döntést meghozzák,
illetve a fejlesztési oldalon döntöttek százmillió forint hitel felvételérõl is, mely a költségvetési
egyensúlyhoz szükséges.
Az ülés a városunkban mûködõ négy kisebbségi önkormányzattal való együttmûködési
megállapodás elfogadásával
folytatódott, s miután ezeket is
egyhangúlag megszavazták a
képviselõk, döntöttek Kósa Anikó, a nem fõállású alpolgármester munkarendjérõl, a hivatalban
kötelezõen eltöltendõ idejérõl is.
Ezután a 2010-es költségvetési
rendeletet módosították egyhangúlag, majd az utolsó napirendi
pontra tértek át, mely egy szándéknyilatkozat megadása volt a
Kolping Mozgalom, egészen
pontosan a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó
Szervezet felé. A szándéknyilatkozat nem szólt másról, minthogy az önkormányzat határozatban erõsítse meg szándékát
az irányban, hogy a fent nevezett szervezettel tárgyalásokat
folytat a Sashegyi iskola fenntartói jogainak átadásáról. A témához Duró Imre, az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság
elnöke fûzött kérdéseket, melyek fõleg a Kolping Mozgalomról szólóak voltak, illetve intézményrendszeri jelleggel bírtak. A kérdésekre Halászné
Gambár Mária képviselõaszszony – aki maga is a Kolping
Mozgalom tagja – adta meg a
válaszokat, melyekbõl többek
között kiderült, hogy a Kolping
által fenntartott iskolákban felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül veszik fel a tanulókat,
s az országban számos helyen
remekül mûködnek a hasonló
jellegû oktatási intézmények. A
válaszok után Vicsi László megerõsítette, hogy a Sashegyi iskola fenntartására eddig két komolynak tûnõ érdeklõdõ jelentkezett, az egyik a fentebb említett Kolping Mozgalom, a másik
a református egyház, majd jelezte, hogy ha bármelyik érdeklõdõvel komolyra fordulnak a tárgyalások, feltétlenül számít au
oktatással is foglalkozó bizottság elnökének aktív részvételére. A beszélgetés után a képviselõk a szándéknyilatkozatról szóló határozatot is egyhangúlag elfogadták. Így bátran leírható,
hogy a februári testületi ülés bár
nem volt egyhangú, mégis minden döntés egyhangúlag született meg.
Vicsotka Mihály
Forrás: www.pomaz.hu
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
hogy városunk

– MILYEN SZEREPET JÁTSZIK
sportolási lehetõségei igen szerények.
AZ ÖN ÉLETÉBEN
A meglévõ iskolai tornaA SPORT?
termet nem az ifjúság dél– MI A VÉLEMÉNYE
utáni sportolására használják,
hanem pénzért adják ki. Kevés a
A POMÁZI SPORlehetõség, amit csak pénzért leTOLÁSI LEHEhet igénybe venni. Ha nincs
TÕSÉGEKpénz, nincs foci. Ez az elferdített
mondás, jól tükrözi a jelenlegi
RÕL?
K. Éva
vállalkozó
Rendkívül fontosnak tartom, hogy kicsik és nagyok
életében egyformán szerepet
játsszon a sport. Nincs jelentõsége az évek számának, mert
mindenki korának megfelelõen
és egészségügyi állapotához
mérten gyakorolhatja.
Szerintem városunkban erre
bõven van lehetõség a sportpályától a különbözõ klubokig,
mert elsõsorban a fejben kell eldönteni, hol és hogyan szeretnénk sportolni. Persze némi akaratra is szükség van, hogy megtegyük a kellõ lépéseket. Nem
beszélve csodálatos adottságaink kihasználásáról, azaz a túrázási lehetõségekrõl a településünket körülvevõ hegyekben.

B. József vállalkozó
Rendszeresen sportoltam 2530 éves koromig. Nagyon sok
ágát kipróbáltam, a különféle
labdajátékoktól a téli sportokon
keresztül, a küzdõsportig. Nem
szervezett keretek között. Bár
többször voltam egyesületek,
sportkörök tagja is. Sajnos az
egyetemi éveim alatt sokkal kevesebb idõm maradt a sportolásra, csak heti két alkalommal
mozogtam. Nem szívesen jártam versenyekre, csak akkor, ha
nagyon muszáj volt. Inkább a
magam örömére tettem, mivel
élvezem a mozgást, a szabadságot. Mára már a sport szelídült
az életemben, inkább a szabadidõm aktív eltöltése a célom.
Fontossá vált a szabadban történõ mozgás, séták, kirándulások
a kutyusommal, a horgászás a
barátaimmal, és nagyritkán a kerékpározás, úszás, de még a kerti munkában is megtalálom a
mozgás örömét.
Gyerekeim sorsában látom,
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helyzetet. A szûkösen élõ családok nem tehetik meg, hogy
pusztán a mozgás örömét élvezzék.

V. Mária eladó
A sport a magánéletemben
semmi szerepet nem játszik. Tájékozottságom sincs afelõl,
hogy városunkban milyen a
sportélet, az edzések lehetõségeirõl sincs információm.
Nekem épp elég a családomat
ellátni, a munkahelyemen teljesíteni, és a kétszintes házamat
kitakarítani, naponta többször
felrohangálni az emeletre.
Bár télen-nyáron kerékpárral
járok dolgozni, ha ezt mozgásnak lehet nevezni, akkor ennyibõl áll nálam a sportélet.

V. Éva vállalkozó
Az egész életemet végig kíséri a sport. Serdülõkoromtól
kezdve igazolt kézilabdás voltam, felnõttként 12 évig NB-IIben átlövõként keserítettem a
kapusok életét. Jó játékosnak bizonyultam, akár irányítóként,
vagy más poszton is számíthattak rám. Mai napig a szívem
csücske ez a sportág. Természetesen most már csak szurkolóként követem az aktívak játékát.
„Otthon vagyok” mind a hazai,
mind a nemzetközi élvonal csapataiban és eredményeiben. Éppen ezért, nagyon bízom benne,
hogy sikerül felépíteni a pomázi
Kézilabda Akadémiát. Sok
egyéb
sporttevékenységet
kísérek figyelemmel. Szeretem
a jó focit, örülök, hogy a szövetségi kapitány, Egervári Sándor
is pomázi. Remélem, hogy
hosszú évek után nemzeti válogatottunkat sikerül kijuttatnia a
következõ VB-re.
A pomázi sportolási lehetõségeket eléggé korlátozottnak látom. Lehet, nem jutnak el hozzám az információk, de a foci-

csapatunkon kívül nem igazán
tudok más mozgási lehetõségrõl, különösen az idõsebb korcsoportok számára. Örülnék
egy-egy szervezett kerékpártúrának, pilisi, rövidebb távú gyalogostúrának, esetleg valamilyen csoportos tánctanulásnak
vagy más hasonló tevékenységnek. Szerintem ez nemcsak a
mozgást biztosítaná, hanem közösség összekovácsoló erõvel is
bírna. Nem is beszélve az idõszerûségérõl, hiszen lassan közeledik a várva várt tavasz!

K.-né Magdi kisegítõ
Sajnos az én sportolásom kimerül abban, hogy 15 perc alatt
elérjem a HÉV-et. Persze megfelelõ levegõvétellel, kocogással. Kerékpárral ugyanezt a szakaszt lehajtani, mondjuk 4 perc
alatt, persze betartva a KRESZszabályokat.

L. Ferenc vállalkozó
Sajnos Pomázon a sport területén semmi sem változott.
Anyagi támogatások nincsenek.
Társadalmi munkában teremtik
meg a sporthoz szükséges feltételeket. Az edzõk fizetését a
szurkoló tábor, a baráti társaságok és a focizó gyerekek szülei
dobják össze.
Amíg nincs önkormányzati
támogatás, addig nincs fejlesztés, új fû a játéktéren, kerítés a
pálya körül. Pestiesen szólva:
addig nem tudunk „labdába rúgni”.
Pölcz Józsi bácsi mondta:
már csak 150 gyerek jár a futballedzésekre.
A szülõk áldozatkészen támogatják ezt a sportot, megvásárolják a gyerekek szereléseit, kifizetik az utaztatási költségeiket,
hogy a Pest megyei bajnokságra
el tudjanak jutni.

D. Ilona nyugdíjas
Én gyermekeimet olyan iskolában tanítattam, ahol az
egészséges életmódra neveléshez hozzátartozott a rendszeres testmozgás. Ebben nagy
szerepe volt az iskolai testnevelési óráknak is. Minden nyáron szerveztek sporttábort,
amelyben úszás, labdajátékok,
evezés is szerepelt. Vízitúrákat,
nyári vízi vándortábort szerveztek, amely nagy jelentõségû
volt a fiatal generáció életében.
Lányaim nagyon szerették.
Országos viszonylatban rend-

kívül népszerûek voltak. Télen
sítáborokat szervezett az iskolavezetés.
Az egészséges életmódra nevelésben a család, a szülõk kiemelt szerepet foglaltak el,
amelyben fontos volt a tanár–szülõ kapcsolat, és a közöttük lévõ személyes konzultáció.
A fiatalok drogmentes életre
nevelésében is jelentõs szerepet
játszik a sportra szoktatás. Kevésbé kallódnak el a gyerekek
felnõtté válás küszöbén.

B. Vidor bádogos
A mindennapi életemben szerepet játszik a sport, beleértve a
kocogást és az úszást.
Jégkorongozni Újpestre járok
az öregfiúk csapatába.
A lányommal, a családommal
legalább hetente kétszer felkocogok a János-forráshoz vagy a
Kõhegyre. Néha a Lajos-forráshoz is eljutok, ha van annyi
idõm.
Szentendrére járok úszni,
szintén heti két alkalommal.
Szükséges az egészségem megtartása miatt. A rendszeres sportolásnak köszönhetõen még 62
évesen is fittnek érzem magam.
Az iskolai tornaterem lehetõséget ad a testmozgást igénylõknek. Én nem járok oda, csak
több ismerõsöm meséli. Szerintem a pomázi sportkör eléggé
gyenge. A labdarugó szakosztály még aránylag mûködik.
A váronak nagy szüksége lenne a Kézilabda Aakadémiára.
Jónak tartom a mûvelõdési házban a karate és egyéb teremsport
foglalkozásokat. Nagyon meg
kell becsülni mindenfajta lehetõséget, ami a sportélettel van
összefüggésben.
Ádor Kati

PORTRÉ

GYÛJTEMÉNYÉT A MÚZEUMRA HAGYTA
ALFÖLDI ANDRÁS AZ ANTIK RÉGÉSZET ÉS ÓKORTÖRTÉNET VILÁGHÍRÛ TUDÓSA 1895. AUGUSZTUS 27-ÉN SZÜLETETT POMÁZON. ÉDESAPJA KÖZSÉGI ORVOS VOLT, ÉDESANYJA PEDIG POSTAMESTER, AKIK SZÉLESKÖRÛ
MÛVELTSÉGET KÍVÁNTAK ÁTADNI A FIUKNAK.
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen
kezdte meg, amelyet az I. világháború miatt kellett megszakítania. Miután végigharcolta a világháborút, 1919-ben
szerzett doktori diplomát. Innen kezdve szakmai pályája
fantasztikus gyorsasággal ívelt
felfelé. 1923-ban, alig 28 évesen nevezték ki professzornak
Debrecenben, és ekkorra már
meg is jelent egyik legfontosabb német nyelvû mûve, a
pannóniai római uralom utolsó
idõszakáról. Ebben az idõszakban fõ munkájának a magyar
föld ókori történetének kutatását tekintette.
1930-ban nevezték ki a budapesti Pázmány Péter Egyetemre professzornak, ahol a
magyar föld régészetének tanszékévé fejlesztette a korábbi
régészeti tanszéket. Szakmai
érdeklõdése ekkor teljesedik ki
egyetemes léptékûvé, egyre nagyobb érdeklõdéssel fordul a
Római Birodalom történetének
egészét érintõ tudományos
problémák felé. Folyóiratot
szerkesztett, és irányítása alatt
számos magas színvonalú diszszertáció született.
1945-ben alig néhány héttel a
harcok befejezése után már a
magyar tudomány és ókortörténeti oktatás újjászervezésén fáradozik. Elképzelése szerint en-

nek a tudományos munkának
európai léptékûnek kell lennie,
és csak tudományos módszerek
játszhatnak benne szerepet, elvetve minden dilettáns nézetet
vagy politikai szempontok
alapján létrehozott áltudományos elképzelést. Felismerte,
hogy a magyar tudomány meg
fog nyomorodni, ha ezek felülkerekednek, és tiltakozott a tudományos gondolkodás „egész
életet átfogó rendszer jármába
hajtása ellen”. A magyar tudományt csak demokratikus keretek között tudta elképzelni, és
nem akart meghajolni azon hatalmasságok elõtt, akik egészen
más berendezkedésû országban
gondolkodtak.
Pannóniai kutatásait ekkor
már egyetemes történeti témákkal cserélte fel, a római történelem szinte minden fontos kérdésérõl tett közzé alapvetõ
munkákat. Foglalkozott Róma
városa és a birodalom kialakulásával, ugyanúgy, mint a világbirodalom felbomlásával. Munkásságát a legkülönfélébb külföldi tudományos társaságok ismerték el, kutatásaiért Róma
város nagydíját kapta meg.
1947-ben elhagyta az országot, és elfogadott egy berni professzori meghívást. Ezt követõen Bázelben vezette az ókori
kutatásokat, majd 1956-tól a világ egyik legfontosabb tudomá-

FUSS VELÜNK!
Március 16-án, szerdán reggel 8kor elkezdjük a kocogó programot.
Ezt követõen minden héten hétfõn,
szerdán és szombaton reggel nyolc
órától kilenc óráig nemtõl, kortól
függetlenül mindenki csatlakozhat,
és a városi focipályán kedve szerint
mozoghat. Hozhat magával eszközöket, ugrókötelet, kézi súlyzót, tornázhat a zöld füvön és nem aszfalton
vagy gödrös földutakon. De higgyék
el, nem feltétlen van rájuk szükség!
A láb és az ember teste mindig kéznél van. Ha valaki tanácsot kér, kaphat. Ha március 16-án nagyon rossz
az idõ, természetesen találkozunk
szombaton vagy hétfõn.

nyos központjában, a princetoni
egyetemen volt professzor egészen a haláláig.
Az emigrációja után soha
többé nem tért vissza Magyarországra. Nem azért, mert szakítani akart volna hazájával, hanem mert nem akarta elfogadni
azt a rendszert, amely a tudományos kérdéseket is politikaiideológiai gátak közé akarta
szorítani. Mindig is honvágy
volt szívében, de a hatvanas
évektõl mind sûrûbben érkezõ
meghívásokat a hazalátogatásra
mindig elutasította azzal a
négyszemközti indoklással,
hogy nem szeretné nehéz helyzetbe hozni azokat, akikkel szívesen fog kezet azáltal, hogy
másokkal nem hajlandó kezet
fogni. A korábbi kettõsség most
kényszerûen megváltozott formát öltött: az egyetemes ókortudomány nemzetközileg elismert, világszerte szívesen látott
mûvelõje otthonában õrizte azt
a Magyarországot, amelytõl soha nem akart és nem is tudott
elszakadni.
1981. február 12-én bekövetkezett halála pedig megakadályozta abban, hogy visszatérhesen hazájába, egy olyan korszakban, amikor az emigrációját kiváltó okok megszûntek.
Hazájához való kötõdését mi
sem mutatja jobban, hogy
rendkívül értékes antik tár-

gyakból való gyûjteményét a
Szépmûvészeti Múzeumnak
ajándékozza. Özvegye, Elisabeth Alföldi-Rosenbaum aszszony, a torontói egyetem nyugalmazott régészprofesszora
1990-ben értesítette a múzeumot, hogy Alföldi András végakaratát végrehajtva, az 1947
óta a múzeum Antik Osztályán
gondozott gyûjteményét véglegesen odaajándékozza.
A rendszerváltást követõ tudományos rehabilitáció keretében a Magyar Tudományos
Akadémia Alföldi András
munkásságáról is nemzetközi
jelentõségének megfelelõen
emlékezett meg.
Alföldi András életútja nem
csupán annak bizonyítéka,
hogy valaki a magyarországi
tudományos életbõl hogyan juthat el következetes munka segítségével a tudományos világ
megbecsült nagyságai közé, hanem annak is, hogy a 20. századi magyar történelem minden
fordulata ellenére hogyan maradhat meg valaki, még hazájától is elszakítva, szülõföldjéhez
hûséges.
Dr. Laszlovszky József

Köszöntjük õket: a nõket!
Kétségtelen, hogy a német tanárnõ, feminista és békemozgalmár Klara Zetkin által a II. Internacionálé
VIII. kongresszusán tett javaslata, miszerint az 1857. március 8-án New Yorkban felvonuló, béregyenlõséget és munkaidõ csökkentést követelõ 40 ezer konfekcióipari munkásnõ emlékére, az említett dátum
legyen nemzetközi nõnap, igen változatos pályát futott be. Munkásmozgalmi gyökerei miatt a szocializmusok idején nagy ünnep volt, országonként változó hangszereléssel és felhajtással. Az elsõ nemzetközi nõnapot 1911. március 8-án Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban a javaslattevõ és hívei szervezték. 1917 februárjának utolsó vasárnapján, ami a mi naptárunk szerint március 8-a, az orosz nõk tüntettek kenyérért és békéért. Ettõl az eseménytõl lett
végleges a március 8-a. Az ENSZ a világnapok között tartja számon.
És ma mi a nõnap? A szocializmusból itt maradt csökevény, harc a nõi
egyenjogúságért, hogy lehessenek bányászok, manökenek, nindzsák, pékek, üzletasszonyok vagy politikusok?
Vagy gondoskodós, gügyörészõs, szeretetosztós, virágvá„Az
élet zesárlási kényszeres 24 óra a férfiaknak? Szóval van értelmenéjét a nõk
zési zavar bõven.
adják, akik
Ezek helyett legyen tisztelet az esztendõ minden napján
õszintén, minden
feltétel nélkül fogadaz élet folytonosságát megteremtõknek, a férfiak szerelmét,
ják magukba a dolgokat,
szenvedélyét, féltékenységét felgyújtóknak, az örök harcos és
hogy érzéseiken át szebbé
alakítsák át azokat.”
vetélytársaknak: a Nõknek!
V. M.
(Richard Wagner)
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KÖZÉLET

30 ÉVES
A MÛVELÕDÉSI
HÁZ

KEGYELETTEL
EMLÉKEZÜNK

ÉS KÖNYVTÁR

Az Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány felhívása

Márciusi programok:
4-én, pénteken 18:00
„Tátika”
a Mátyás Király Általános
Iskola rendezvénye
12-én, szombaton
9:00–12:00
Babaruha
börze
(feliratkozás
szükséges)
10:00–12:00
Kézmûves
foglalkozás:
Kokárda és
csákó készítés,
történelmi
játszóház
Belépõ: 300 Ft
15:00–17:00
Kórustalálkozó
a Teleki-Wattay
Mûvészeti Iskola
szervezésében
14-én, hétfõn
18:00 Fáklyás felvonulás
indulása
19:00 Emlékezés
és tûzgyújtás
a Városháza
parkjában
15-én, kedden
9:00 Városi ünnepség
és koszorúzás
12:00 Megemlékezés
a Kõ-hegyi
Petõfi-pihenõnél
24-én, csütörtökön
14:00–18:00 Véradás
26-án, szombaton
10:00 A két bátor nyúl,
bábelõadás
Belépõ: 400 Ft

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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Hatvanöt éve, 1946. március
12-én 1032 németajkú pomázi
polgártársunkat mindenüktõl
megfosztva hamis, igazságtalan indítékok alapján kitelepítettek Németországba. Az õket
ért méltatlan elbánás ellenére
hûek maradtak szülõhelyükhöz,
s mindent megtettek a megszakított családi és közösségi
kapcsolatok újraélesztéséért.
Rendszeressé váltak a szervezett és egyéni látogatások a kitelepített pomáziak Waldangellochi Egyesülete és a pomázi
Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület között. A Waldengellochi Pomáz téren áll a volt
pomáziak Kulturális Központja, az ereklyéket, hagyományokat õrzõ Pomáz Múzeum.
A rendszerváltáskor megalakult képviselõ-testület a kitelepített pomáziakat tiszteletbeli
pomázi polgárrá fogadta. Közülük többen Pomáz díszpolgárai és a „Pomázért” cím kitüntetettjei lettek.
A kitelepített polgártársaink
lélekszáma mára jelentõsen
megfogyatkozott. Az 1032 fõ-

bõl már háromszáznál is kevesebben vannak az élõk sorában.
Az elhunytak sírjai Németország egymástól távol esõ temetõiben vannak.
Városunkban minden év
március 12-én emlékezünk a
kitelepítés napjának szívszorító
óráira. A római katolikus templomban, a Német Közösségi
Házban, Német Nemzetiségi
Általános Iskolában és a
pomázi HÉV-állomáson a Demokratikus és Tiszta Közéletért Egyesület által felállított
emléktábla elõtt idézzük fel a
történeteket.
Napjainkban még nincs a
pomázi temetõkben egy kegyeleti emlékhely, ahol a halottak
napján vagy az esztendõ bármely idõszakában elhelyezhetnénk egy-egy szál virágot, és
mécsest gyújthatnánk mindazok emlékére, akiknek nem
adatott meg, hogy hamvaik ha-

Köszönettel fogadunk minden egyéni és közösségi
hozzájárulást alapítványunk számlájára:
OTP Bank Zrt.: 11742087-20055466
Készpénzes befizetésekhez csekk iránt érdeklõdhetnek
a 26/328-030 telefonszámon.

BÚCSÚZTATÓ
Dr. Simon Lajos 1922. december 28-án született a Romániához került Ant községben. Szülei Simon József és
Dézsi Mária saját földjükön
dolgozó földmûvesek voltak.
A család a ’30-as évek végén
elmenekült Romániából a fokozódó nemzeti ellentétek és
az erõsödõ válság miatt. A háborús hányattatások a Délvidékre sodorták õket, ahol a két
fiú: Imre és Lajos középiskolába járt.
Miután innen is menekülniük kellett, rövid katonáskodás
következett. A háború borzalmai örökre bevésõdtek Lajos
emlékezetébe. 1945-ben Debrecenben érettségizett, majd
követte Tolna megyében,
Cikón letelepülõ családját. A

zai földben nyugodhassanak.
Az Emberséggel, Kultúrával
Pomázért Közhasznú Alapítvány által állítandó kegyeleti
emlékhely hirdetheti a ma élõ
és eljövendõ nemzedék lelki
egységét mindazokkal, akik
otthonaikból elûzötten holtukig
hûek maradtak szülõföldjükhöz, Pomázhoz.
A keresztet és emléktáblát
Szakál Antal esperes plébános
úr egyetértésével és támogatásával állítjuk 2011 tavaszán a
római katolikus temetõben.
Szándékunkat örömmel és köszönettel fogadta a kitelepített
polgártársaink egyesületének
elnöksége.
A Kegyeleti Emlékhelyet
alapítványi forrásból és adományokból szeretnénk megvalósítani.
Kulin Imre EKPK alapító
Dr.Brezanóczy János az EKPK
Alapítvány elnöke

Somogy megyei Somogyszilban állást vállalt a jegytõségen és megismerkedett a sváb
Schenk Erzsébettel, akinek
családja házát és minden paraszti tulajdonát elvesztette
származása miatt.
A szûk család Simon Lajos
felettesének jóindulata következtében menekült meg a kitelepítéstõl. Késõbb szüleit
erõn felül támogatta, hogy
idõs korukban elfogadható egzisztenciát teremtsenek.
Simon Lajos felnõtt fejjel a
tanári mellé jogi diplomát
szerzett Pécsett. Két gyermeke született: Mária és Csaba.
A Kaposvárra költözés után
néhány évvel a gyermekvédelemben helyezkedett el, és ezzel megtalálta valódi hivatá-

sát. 1972-tõl Pomázon folytatta ezt a munkát jóval a nyugdíjazása utáni évekig. Pomáz
nagyon hamar a család otthonává vált.
Simon Lajos mindig a szegények és elesettek pártján
állt. Legfõbb tulajdonsága önzetlen segítõkészsége volt.
Szerencséjére pártfogoltjai,
kollégái és felettesei többnyire elismerték és becsülték
odaadó munkáját. Hosszú és
küzdelmes életében sok baj,
betegség, de sok siker is osztályrészévé vált. Emlékét õrzik: fia és lánya, menye: Erzsébet, 4 unokája: Iván, Péter,
Gergely, Levente és párjaik,
dédunokája Bence, valamint
testvére és unokatestvérei családjai, továbbá volt kollégái,
pártfogoltjai, barátai és ismerõsei.
A hosszú út véget ért, és a
megfáradt utas pihenni tér.
Nyugodjék békében!

EGÉSZSÉG

GLUTÉNMENTES

SZÓRAKOZÁS

2011. február 20-án, a
Teleki-Wattay kastélyban
rendeztük meg a Lisztérzékenyek Országos Farsangját.
A rendezvény immár hagyományosnak mondható, hiszen
negyedik alkalommal láthattuk vendégül a gluténra érzékenyeket és családjukat. Az
ország minden részébõl érkeztek vendégek a kastélyba,
ahol a gyerekeket játszóház,
jelmezverseny, rajzverseny
várta és természetesen rengeteg finomság! Itt senkinek
nem kellett megkérdezni: „Én
ebbõl ehetek?”
A képviselõ-testület több
tagja megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket. A város ré-

szérõl Halászné Gambár Mária a Szociális, Egészségügyi
és Sport Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyûlteket.
Beszédében elmondta, menynyire fontos idõben felismerni
a lisztérzékenységet, ezért nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy városunkban, az országban egyedülálló módon, már
három éve folyik a nagycsoportos óvodások szûrése.
Nagy sikert aratott Bánsági Ildikó színmûvésznõ, aki Bacher
Iván vendégségrõl szóló írásait olvasta fel, az író zongorakísérete mellett. A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének
Országos Egyesülete elnöke
ezen a rendezvényen adta át
megbízólevelét a mûvésznõnek, amelyben
felkérte a lisztérzékenyek nagykövetének. A mûsor további
részében a zeneiskola

növendékei is bebizonyították, hogy méltán rangos a
pomázi zenei oktatás. Sokan
vették igénybe dr. Molnár
Sándor gasztroenterológus fõorvos szakorvosi tanácsadását. Lehetett recepteket cserélni, új információkhoz jutni a
számukra fogyasztható ételekrõl, valamint tájékoztatást
kaphattak a horvátországi
nyaralási lehetõséggel kapcsolatban, ahol gluténmentes
étkezést is biztosítanak. Ezt az
tudja igazán értékelni, aki már
nyaralt táplálékallergiásként!
A jelmezverseny gyõzteseit
gluténmentes tortával, a rajzversenyét ajándékcsomaggal
jutalmaztuk. Természetesen
minden kisgyermek kapott
meglepetést a részvételért.
Köszönettel tartozom Pomáz városának, a Kórus Kastélynak, minden gyártónak és
forgalmazónak és önkéntes
segítõnek,
akik
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Elsõsorban pedig
azoknak, akik eljöttek Pomázra, mert
vendégek nélkül
nehéz lenne vendégséget szervezni.
Kerekes Klára
Pilis-Dunakanyari
Lisztérzékenyek
Klubja vezetõje

SZSZK-PROGRAM
– Idõsek
nappali ellátása
Március 7. 10.00–11.00:
Gyógytorna, vérnyomás- és
testsúlymérés
du.: teadélután
Március 8.
Zene délelõtt; du.: Játék
(memória, rejtvény)
Március 9.
dr. Gyõrffy Sándor
növényismereti elõadás
du.: készülõdés márc. 15-re.
Március 10. 10.00–11.00
Gyógytorna, éneklés; du.:
beszélgetés
Március 11. március 15-i
megemlékezés, beszélgetés
du.: felolvasás, elmélkedés
Március 14.
Munkaszüneti Nap
Március 15.
Nemzeti Ünnep
Március 16.
Bibliaóra – Molnár Antal;
du.: éneklés, kézmûveskedés
Március 17. 10.00–11.00
Gyógytorna, pedikûr; du.:
Zeneiskolások mûsora
Március 18.
Óvodások mûsora, fodrász
du.: születés- és névnaposok
köszöntése
Március 19. KvízParty
Március 21. 10.00–11.00
Gyógytorna; du.: beszélgetés
Március 22.
Kirándulás (Szurdok)
Víz világnapja – beszélgetés
Március 23. 10.00–11.00
Nyilas Zoltán – ref. istentisztelet, du.: játék,
rejtvényfejtés
Március 24. 10.00–11.00
Gyógytorna; pedikûr
du.: olvasás, zenehallgatás
Március 25.
Nosztalgia délelõtt, fodrász;
du.: éneklés, beszélgetés
Március 28. 10.00–11.00
Gyógytorna, dekoráció
készítés; du.: Séta
Március 29.
Bibliaóra – Molnár Antal;
du.: Felolvasás, beszélgetés
Március 30.
Irodalmi délelõtt – Marosi
Éva; du.: beszélgetés, játék
Március 31. 10.00–11.00
Gyógytorna; du.: hónapzárás
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HELYTÖRTÉNET

MEGKÉSETT HÍRADÁS
az 1956-os forradalom és szabadságharc
pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…

POMÁZI ESEMÉNYEK NAPRÓL NAPRA 2.
1956. október 26. A Nemzeti Bizottság megalakulása
Farkas Zoltán késõbbi visszaemlékezései csakúgy, mint ma is élõ
személyek minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a Nemzeti
Bizottságot (NB) megválasztó falugyûlés tényleges idõpontja
október 26-a volt. Ám az OSZK 56-os gyûjteményében fennmaradt
jegyzõkönyv október 30-i dátumot jelöl meg – igaz javított formában. Az írógéppel készült dokumentumon jól látható, hogy a
26-át ütötték át 30-ra. Több jel is arra utal, hogy maga a
jegyzõkönyv, késõbb – talán november 4-e után – készült, s az átdátumozást az magyarázza, hogy a Nagy Imre vezette kormány a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati
szerveket október 30-án legitimálta.
A megalakulás
Október 26-án délután 2 órakor mintegy 500 fõnyi tömeg gyûlt
össze a tanácsházán. A nagyterembõl sokan kiszorultak. Zsúfolásig
megtelt a folyosó és a lépcsõház is. Az ülést a köztiszteletben álló
református lelkész Demeter József nyitotta meg, aki a Himnusz
elénekelése után röviden szólt az egybegyûltekhez, majd javaslatot
tett a megválasztandó Nemzeti Bizottság elnökének személyére.
Erre a fontos posztra Farkas Zoltánt egyhangúlag – közfelkiáltással
– választották meg, akiért küldöttség ment a Plébánia utcai postára,
de hivatali munkája miatt, csak a második meghívásnak tudott
eleget tenni. Érkezését – emlékezete szerint – nagy ováció fogadta.
Szinte a vállukon hozták, majd asztalra állították, hogy beszéljen,
de a megilletõdöttség miatt csak nagyon nehezen talált szavakat.
Mondandójának lényege a gyûlölet és a bosszúállás elutasítása volt.
Beszédének alaphangját a többség helyeselte. Sehr János akkori
egyetemista Budapestrõl érkezve csöppent bele a falugyûlés forró
hangulatába, s úgy emlékszik, hogy Farkas Zoltán nagyon nehezen
vállalta a megbízatást. Szerette volna elhárítani a megtiszteltetést,
csupán csak ennyit mondott: „Szegény drága gyermekeim.”
Bárhogyan is történt Farkas Zoltán bizonyított. Személyében alkalmas, a forradalom nehéz napjaiban szilárd jellemû, tiszta erkölcsû,
humánus gondolkodású, mélyen vallásos ember állt a község élén,
akit a közmegbecsülés máig kísér.
A jelölõbizottság élére Erdélyi Sándor tanítót, tagoknak
Bukovics Béla tanítót és Pöltz Lipót péket választották. (Van olyan
forrás is amely Csordás Tibort és Sajn Szvetozárt említi.) A
megválasztott Nemzeti Bizottság 49 fõbõl állott, benne képviselve
volt valamennyi foglalkozás, intézmény, nemzetiség és falurész
lakossága. Tagjainak sorában találjuk Bóna Zsigmondot is, akit a
helyi nemzetõrség megalakításával bíztak meg.
A Nemzeti Bizottság (NB) tagjainak névsora:
Ifj. Ádor Imre, Bánáti János, Bencze Dezsõ, Bednár Imre, id.
Berec József, ifj. Berec Lajos, Bóna Zsigmond, Borszéki Márton,
Bukovics Béla, dr. Brezanóczy János, Csata László, Erdélyi
Sándor, Farkas Zoltán, ifj. Farkas János, Finta József, Fonódi János,
Golub Péter, Harcos József, Herczeghalmi László, Horváth Jakab
(szegkovács), Jakovicza Zsigmond, Kacsovszky Andor, Karsai
János, ifj. Kelemen Géza, Kerényi Károly, id. Kollár László,
Kulcsár István, Légrádi István, Molnár Géza, Mrazek Adolf, ifj.
Nagygyörgy Pál, Németh Ferenc, Pandur Vazul, Musitz Tamás,
Pazurek János, Pazurek József, Rácz József, Rezsnyák Ferenc,
Schmidt János, ifj. Sehr János, Szalai László, Szedlák Károly,
Szõke József, ifj. Temesvári Lajos, dr. Tiszolczy Lajos, Váradi
Márton.
A napi ügyek intézésére 10 tagú intézõ bizottság alakult.
Tagjai: Farkas Zoltán (elnök), Bencze Dezsõ (a Járási Nemzeti
Bizottság elnökhelyettese), Rezsnyák Ferenc, Herczeghalmi
László, ifj. Sehr János, Szalai László, Nagygyörgy Pál, Bukovics
Béla, Bánáti János, Molnár Géza.
Jegyzõkönyv hitelesítõk: Bencze Dezsõ, és Herczeghalmi László
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voltak, a jegyzõkönyv-vezetõ pedig Erdélyi Sándor. A Járási
Nemzeti Bizottságba 5 tagot delegáltak, amelynek elnökhelyettese
Bencze Dezsõ lett.
A Nemzeti Bizottság munkája a fennmaradt
jegyzõkönyv alapján:
„A Bizottság foglalkozott a falu ellátásával. Ennek alapján az üzletek igazságos áruelosztása, az italbolt zárva tartása, az üzletek
utasítása arra vonatkozóan, hogy szeszes árut nem árulhatnak, Mezõgazdasági munkálatok lelkiismeretes elvégzése, az ifjúság kérdése. Lakáskérdés, a fegyverrel ellátott személyek lefegyverzése, az iskola és oktatás helyzete, községünkben a munkás tanácsok megalakítása, bizottságunk intézõbizottságának megválasztása, a Járási
Nemzeti Bizottság öt tagjának megválasztása, a község régi vezetõségének leváltása.
A munkás tanácsok megalakulásával az üzemek küldöttei beszámoltak. Nemzeti Bizottság felhívja Bóna Zsigmond nemzetõr parancsnokot, hogy az illetéktelenül fegyvert tartó egyénektõl, a fegyvereket vetesse el. A község régi vezetõinek leváltásával kapcsolatban tanácselnökül a bizottság Farkas Zoltánt, elnök-helyettesül,
Golub Pétert, titkárul Schmidt Jánost választja meg. Az átadást-vételt haladéktalanul tegyék meg. Iskola és oktatás helyzetével kapcsolatban a bizottság határozatilag kimondja, hogy Kadocsa Sándor és Kadocsa Sándorné tanítók kerüljenek vissza a pomázi általános iskolához. Adamik Béláné született Palotai Mária pomázi lakos okleveles tanítónõ helyeztessék a pomázi általános iskolához.
Bizottságunk foglakozott pedagógusaink elmúlt éveken át végzett
munkájával. Ennek alapján lehetetlennek tartja azt, hogy H. L
pomázi általános iskolai tanár – aki ellen a szülök részérõl is panasz hangzott el, szélsõ baloldali tanításai miatt – a pomázi iskolában növendékeiket ezek után is nevelje, oktassa.
A bizottság határozatilag kimondja, hogy H. L. azonnali hatálylyal kérje Pomázról való elhelyezését.
Elnök kéri a bizottság minden tagját, pontos, lelkiismeretes munkára. A gyûlést berekeszti.”

A jegyzõkönyv nem tesz említést egy dátumhoz nem köthetõ intézkedésrõl: a káderlapok megsemmisítésérõl. Ez is bizonyítéka lehet annak hogy november 4-e utáni dokumentum, amikor már errõl
nem volt tanácsos szólni. Farkas Zoltán a káderlapok elégetésére
utasította a munkahelyeket, tartva attól, hogy azok tartalmának
megismerése nyugtalanságot idéz elõ. Fél éjszakán át tartott az iratégetés a pártbizottságon is, de a posztógyárban (UWAG) nem sikerült megakadályozni a káderlapok kiosztását. A kialakuló parázs
hangulatban a dolgozók „elzavarták” az igazgatót. Késõbbi hivatalos dokumentumokból lehet azt tudni, hogy a tanácsházán is volt
iratégetés.
A forradalom napjaiban a közellátásban nem volt komolyabb
fennakadás. Az élelmiszerboltok szegényes árukínálata az ötvenes
években megszokott volt, és a sorállás is. Az egyetlen ruházati boltot a piactéren megrohanta a lakosság, felvásárlási láz tört ki, félve
a pénz elértéktelenedésétõl. A sorállás rendjét nemzetõrök biztosították. Ismert esemény, hogy egyszer Borszéki Márton közremûködésével sikerült beszerezni 150 kg lisztet, és lovas kocsival hozták
Budapestrõl Pomázra, amibõl Pöltz Lipót pékségében és a Szalai
pékségben sütöttek friss kenyeret. A dátumhoz köthetõ további eseményeket és intézkedéseket lásd késõbb!
Könczöl Dánielné
Forrás: OSZK 56-os levéltára – Pest megye 2db jegyzõkönyv,
Farkas Zoltán és Sehr János visszaemlékezése (kézirat)
– CD a Fõvárosi Levéltár 56-os dokumentumairól
(Folytatjuk.)
Helyreigazítás: Elõzõ számunkban tévesen közöltük, hogy a
pomázi 56-os elítéltek letöltött börtönbüntetése több mint 90 év.
Helyesen: A kirótt össz-büntetés több, mint 90 év, a fegyházban
letöltött évek száma 30 esztendõ.
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BÚCSÚ POMÁZTÓL

A Demokratikus és Tiszta Közéletért Egyesület tagjai kötelességüknek érezték, hogy a kitelepítés
60. évfordulóján a szülõföldtõl elszakíttatás indulási helyére emléktáblát tegyenek. A hideg márvány
betûit a három visszaemlékezõ lírai mondatai ellensúlyozzák.
Mindezeket az utánunk következõ
nemzedékek figyelmébe ajánljuk.
Szép tavaszi nap volt, az utolsó
hóbuckák elolvadtak és a fák rügyezni kezdtek. A felszáradt
pomázi utakon utolsó lépéseinket
tettük. Elérkezett az az óra, amitõl
már régen féltünk. Ezen a reggelen el kellett búcsúznunk a háztól,
udvartól és minden tulajdonunktól, mindazoktól a szépségektõl,
amelyeket szülõföldünk, Pomáz
nekünk ajándékozott.
Az utolsó napon, március 10-én
minden nagyon gyorsan történt.
Úgy éreztük, mintha az utolsó
óránk jött volna el. A félelem indokolt volt, mert az elõzõ éjszakán
megtudtuk, hogy nem lesz már
visszatérés.
Az utcák üresek voltak, mintha
kihalt volna a falu. Itt egy éhes
macska, ott egy gazdátlan kutya
ücsörgött az ajtó elõtt. Nem volt
már maradásunk, már nem tartoztunk ide, mégsem tudtuk azt a
gondolatot elképzelni, hogy holnap örökre el kell mennünk.
Másnap reggel gyönyörûen sütött a nap, a kék ég nem tudta, mi
történik ott lent. 6 óra 30-kor könyörtelenül kizavartak a házunkból, és az ajtó bezárult mögöttünk.
Ez a búcsú gyógyíthatatlan sebeket ejtett rajtunk. Az idõsebb emberek ezt még nehezebben viselték el, mint mi, gyerekek.
Minden tönkrement, amit életünkben oly sok szorgalommal és a
fáradozással elértünk. Õseink
nyomdokában, tõlük örökölt szorgalommal haladtunk elõre, egészen
addig, amíg el kellett hagynunk ezt
a szép országot, abba az irányba,
amerrõl valamikor jöttünk.

AZ ITT OLVASHATÓ ÍRÁSOK A SZABAD
POMÁZI POLGÁR 2006 MÁRCIUSI SZÁMÁNAK ELSÕ
ÉS MÁSODIK OLDALÁN JELENTEK MEG.

Csomagjainkkal együtt elvittek
a vasútállomáshoz, és tehervagonokba szálltunk. Itt kaptunk még
egy nap haladékot. Az est leszállt,
és a sötétség elnyelte szeretett otthonunkat, szülõfalunkat a Derapatak völgyében. A következõ éjszakát a pomázi pályaudvaron töltöttük, 30-32 személy egy tehervagonban.
Másnap, március 12-én 12 óra
30 perckor végre elindultunk.
Megkezdõdött az ezer kilométeres
utazás. Az egész úton, de még utána is sok könny hullott. Óbudáról
nyugatra vezetett az út, és nemsokára rövid ideig láthattuk az esztergomi bazilikát. Másnap éjjel
keltünk át a hegyeshalmi határon,
és mentünk tovább Bécs felé. Az
utazás során csak kibombázott pályaudvarokat láttunk, lerombolt
falvakat és városokat.
Március 19-én végzõdött az
utazásunk Sinsheimben és Mingolsheimben. Vöröskeresztes nõvérek fogadtak, teherautókba
szálltunk, és az úgynevezett „új
hazánkba” vittek. Félig lerombolt
kaszárnyák, iskolatermek és üres
kastélyépületek pótolták az otthont. De miben reménykedhettünk
egy ilyen borzasztó háború után?
Nagyon fájdalmas volt látni a sok
szomorú arcot, az emberek segítségre várva, tanácstalanul ültek a

poggyászuk mellett. Valószínûleg
csak most jött tudatunkba mindnyájunknak, hogy mi mindent
vesztettünk el.
Az elsõ napok az új környezetben nagyon nehezek voltak. Minden idegen volt, az élelmiszerjegyek, a lakáshivatal stb. Különösen az idõs emberek, a nagymamák és nagypapák szenvedtek a
szokatlan körülmények között. Az
életnek tovább kellett mennie, de
hogyan, azt senki sem kérdezte.
Leginkább az a kérdés foglalkoztatott mindnyájunkat, hogy mihez kezdjünk. A munkalehetõség
kevés és szokatlan volt. Több mint
35 közeli településre osztottak el.
Minden úgy történt, ahogy történnie kellett.
Sok mindent raboltak el tõlünk,
de a hitünket nem tudták elvenni.
Isten segítségével az utunk mégis
felfelé vezetett.
Ma, 2006. március 12-én 60 év
telt el azóta, és én, mint akkor 11
éves pomázi fiúcska, leírtam az
akkori élményeimet.
Most köszönetet mondok azok
nevében is, akik már nincsenek
közöttünk, mindazoknak, kint Németországban, akik akkor kezet
nyújtottak nekünk és segítettek
életünk legnehezebb idõszakában.
Fogadják el köszönetünket!

Melzer Géza, Németország

Talán behegednek a sebek…
Annak a napnak a hangulatát most sem tudom
szavakkal kifejezni. A történtekre nem volt magyarázat. Sokan voltunk az állomáson. Semmilyen rendbontásra nem emlékszem. Mi álltunk és néztük õket,
õk pedig integettek és sírtak. Vallásos emberként nagyon nagy lelki teherrel élhették át a húsvéthoz közeli napokat.
A kitelepítés családokat szakított szét. Wagner
Karcsinak a felesége maradhatott volna, de õ ment a
szüleivel, Karcsi itt maradt.
Már húsvét másodnapján elterjedt a faluban, hogy
Németországban nagyon szívélyesen fogadták õket,
de ott is nagy a szegénység. Hamarosan megérkeztek a Felvidékrõl az onnan elûzött magyarok, és itt

megkapták a sváb házak kulcsait. A svábok dolgos,
módos emberek voltak. Több helyen létrán kellett
felmenni a bevetett ágyakra.
Személyesen csak 1974-ben, a fiam esküvõjén találkoztam a menyem édesanyjának legjobb barátnõjével, akit 1946-ban telepítettek ki. Õ és a férje néhány hetet itt töltöttek, és rengeteget meséltek a németországi életükrõl. Igazán még akkor sem értette
senki, hogy mi miért történt. Hiszen ismertem olyan
sváb nénit, aki nem tudta a származását magyarul elmondani, de magyarnak vallotta magát, és maradt.
A hetvenes évek végén aztán egyre többen jöttek.
Napjainkra meg talán behegednek a sebek…

Özv. Czilinger Lászlóné

Nem volt
maradás
A nagypapám kisbíró volt.
Mindig mondta, hogy „ti nem
vagytok kifüggesztve”. Aztán
március 12-e elõtt egy-két nappal azzal jött, hogy „mennetek
kell”.
Édesanyám a bödönbe zsírt
tett, fogott egy dunyhát, két párnát, edényeket. Nyolcéves voltam. Wágnerékkel, Czirkelbachékkal és Metzger Jánosékkal kerültünk egy vagonba.
Nyolc nap múlva Eischbachban szálltunk ki, onnan tehénfogattal vittek bennünket a falvakba. A csehországi németek már
elõttünk megérkeztek. Õk nagyon sokan voltak, mi pedig
csak öt magyar család.
Én iskolába mentem, apu kõmûvesként a szakmájában dolgozott, anyu a szivargyárba
ment. Amikor az új márka megjelent, hirtelen lett áru és ennivaló a boltokban. Mindenki kapott
30 vagy 50 márkát.
Anyu belebetegedett a honvágyba. 1957 karácsonyára hazajött látogatóba. Ezután nem
volt maradás. Apu hiába vett telket, anya kijelentette, hogy õ Németországban nem építkezik, hazajön.
1958-ban én jöttem látogatóba. Enni volt mit, de a házakat
nagyon rondának találtam. Anyu
még ebben az évben írt a testvérének, aki addig ment, míg Dobi
Istvántól megkapta: hazajöhetünk. Hegyeshalomig mi fizettük
a vonatot, onnan a nagymama.
1959. december 9-én érkeztünk
haza. 24 éves voltam. Anyuval
az UWAG-ban helyezkedtünk
el, apu tovább kõmûveskedett.
Késõbb anyám sokat sírt. Õ is
megbánta, hogy visszajöttünk.
Mégis, hiába jött az udvarlóm
Németországból, nem mentem
vele. Itt mentem férjhez, itt neveltem fel a családomat. A fiatal
korom németországi szakasza
jobb volt, mint az itthoni. De
ezen már nem lehet változtatni.

Özv. Vicsi Lászlóné

Március 12-én délután 5
órakor a HÉV-állomáson a
DETI emléktáblájánál koszorúzás lesz az 1946-ban
elûzött 1032 német anyanyelvû pomázi kitelepítésének 65. évfordulóján.
A rendezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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SZOLGÁLTATÁS

Nyílt levél egy úrhoz, aki kérdezett
Tisztelt Uram!
(Késõn kapcsolódtam be a közvetítésbe, ezért nem tudom Önt a nevén szólítani – így ez nem udvariatlanság részemrõl.)
A városi költségvetéssel foglalkozó
közmeghallgatáson felvetette, hogy
szombat-vasárnap nincs nyitva gyógyszertár, és miért nem tudja a négy
gyógyszertár felváltva biztosítani az
ügyeletet?
Láttam, hogy felszólalása alatt kezében volt a helyi újság, idéz belõle, tehát
olvassa. A hirdetések között megtalálja
a három gyógyszertár hirdetését a nyitva tartásról. Ez állandó hirdetés, tehát
minden számban benne van, azért, hogy
a lakosságot folyamatosan tájékoztassuk. Láthatja, hogy szombaton 8–12
óráig illetve 8–13 óra között nyitva vannak a gyógyszertárak, még a nem hirdetõ gyógyszertár is.
Ugyanebben az újságban megtalálja a
vasárnapi készenléti beosztást is. Minden 5. vasárnap kivételével Pomázon
16–20 óra között talál készenlétes
gyógyszertárat. Csak szombaton 13–20
óráig és vasárnap 8–16 óra között kell a
Cora gyógyszertárat felkeresni. (Ezért
cserében a pomázi gyógyszertárak látják el a készenlétet minden ünnepnap
8–20 óra között.)
Ezenkívül kötelezõen tájékoztatjuk a
lakosságot a gyógyszertárak portálján a
legközelebbi ügyeletes gyógyszertárról
– név, cím, telefonszám megjelöléssel.
A szentendrei gyógyszertárak éjszakai
ügyeleti rendjérõl szintén itt tájékozódhat. A pomázi tévé is tájékoztatót ad a
készenléti rendrõl.
Ön tehát szombaton és vasárnap is,

igaz idõkorlátok között, de talál elérhetõ gyógyszertárat helyben.
Második kérdését kissé nehezebb
megválaszolni.
A gyógyszertári ügyelet mindig veszteséges feladat volt és az ma is. A
gyógyszerellátás nem tartozik a sürgõsségi betegellátás körébe, ezért a költségekhez sem a TB, sem az önkormányzat
nem járul hozzá. Az ügyelet összes
költségét az ügyeletre kijelölt gyógyszertár állja.
Magyarul: folyamatosan, évtizedeken
át egy veszteséges feladat ellátására köteleztek bennünket. Önnek, mint vállalkozónak ezt meg kell értenie, és azt is
tudnia kell, hogy ennek mi a várható vége.
Vállaltuk az ügyeletet mindaddig,
amíg a napi bevételeink árrése ezt megengedte, illetve „spórolás” címén saját
magunkat zsákmányoltuk ki. (Én az
ügyeletes héten bementem hétfõn reggel 8 órakor dolgozni, hazamentem a
következõ héten hétfõn 18 órakor.
Ezidõ alatt a patikából ki sem tehettem
a lábam. Tettem ezt minden harmadik
héten öt éven keresztül.)
Törvényi elõírás, hogy gyógyszertár
nem tarthat nyitva gyógyszerész nélkül,
ügyeletet is csak diplomás gyógyszerész láthat el. Az ügyeleti költség tetemes része a bérköltség. Amennyiben az
éjszakai ügyeletet visszaállítanánk, ez
éves szinten 25 650 000 Ft-ba kerülne
(gyógyszertáranként 6 400 000 Ft)
Az ügyeleti árbevétel árrése a rezsit
sem fedezi, nemhogy a bért.
Mivel a pomázi gyógyszertári ügyeletet nem csak a helyi lakosok veszik
igénybe, az egyenletes teherviselés érdekében vontuk be a budakalászi

gyógyszertárakat is az ügyeleti rendbe.
Ezek a gazdasági okok.
A gyógyszerellátás az egészségügy
része, amirõl az Egészségügyi Törvény
rendelkezik. A gyógyszerellátás az
egészségügyi szakellátás körébe tartozik, ezért nem került önkormányzati hatáskörbe.
Minden gyógyszertárnak törvényben
elõírt feladata a folyamatos gyógyszerellátásban részt venni. A folyamatos ellátás rendes nyitva tartás, illetve ügyeleti vagy készenléti szolgálat keretében
történik. A törvény nem rangsorol
ügyelet és készenlét között. Elõírás,
hogy készenléti idõ alatt a megkereséstõl számított 30 percen belül kell a
gyógyszerésznek rendelkezésre állnia.
A törvény azt is meghatározza, hogy mi
számít készenléti idõ alatt indokolt
igénybevételnek.
Az ANTSZ minden gyógyszertártól bekérte az elõzõ két hónap ügyeleti forgalmi
adatait napi bontásban, valamint bekérte a
központi orvosi ügyelettõl a környezõ
gyógyszertárak távolságát és megközelíthetõségüket. Az ANTSZ a törvényi elõírások betartása mellett, mindezek figyelembevételével döntött a jelenlegi készenléti rendszer bevezetésérõl.
A sürgõsségi betegellátást az Egészségügyi Törvény alapján az orvosi
ügyeletek biztosítják. A törvény elõírja,
hogy ez milyen feltételek mellett történjen. Amennyiben az ellátás helyben
nem biztosítható, a beteg sürgõsségi
kórházi beutalásra kerül.
Remélem sikerült a problémát megvilágítani. Ha levelem elolvasta, köszönöm.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
A februári számunkban a
metszés fontosságáról írtunk.
Akkor helyhiány miatt nem ejtettünk szót a málnáról és az
egyre inkább elterjedõ magas
vitamin tartalmú tüskementes
szederrõl.
Mindkét növénynél az a legfontosabb, hogy az elszáradt,
letört és tavaly letermett ágakat
tõbõl távolítsuk el, mert termést
csak a tavaly felnõtt vesszõk
hoznak az idén.
Márciusban a metszés után a
legfontosabb teendõ a lemosó
permetezés, amivel sok áttelelt
kár és kórokozót pusztíthatunk
el. A kórokozók ellen elsõsor-
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ban réz- és kéntartalmú szerekkel, például Bordói lé+kén,
Nevikén, védekezhetünk, a rovarkártevõk ellen olajos szerekkel (például Agrol) harcolhatunk. Fontos, hogy a kétféle
szert, amelyekbõl a gazdaboltokban óriási választékban és
árban lehet kapni, más-más
munkafolyamatban juttassuk
ki. A nevében is benne van,
hogy „lemosó”, ami azt jelenti,
hogy a növény teljes felületét
borítsuk be. Ne hagyjuk ki a
dísznövényeket sem! A munkát
csak akkor kezdjük el, ha a hõmérséklet néhány napra plusz
tíz fok felé emelkedett, és az idõ

szélcsendes. A hatásos lemosó
permetezéssel õszig egy-két
permetezést megtakaríthatunk.
Világos helyen elkezdhetjük
a magok vetését, a tárlóhelyeken csírátlanítsuk a burgonyát,
válogassuk ki a romló almát.
A dísznövényeinkrõl távolítsuk el a hótól, szélvihartól letört
ágakat, a pázsitot alapos gereblyézéssel szellõztessük, az elszáradt részeket távolítsuk
el, és négyzetméterenként
szórjunk ki 5 dekagramm
összetett mûtrágyát. A
gondosságért cserébe húsvétkor zöldellõ pázsitban
gyönyörködhetünk.

dr. Ilosvay Mária
szakgyógyszerész

A böjti szelek kiszárítják a
veteményes kert talaját, elkezdhetjük a hidegtûtõ növények
(sárgarépa, fehérrépa, hagyma)
vetését, duggatását.
Akik õsszel nem ültették el a
szõlõt, gyümölcsfát, dísznövényt, rügyfakadásig megtehetik.
Czilinger

SPORT

DOBOGÓS HELYÉRT KÜZDENEK
Mivel az õszi idény során –
a pálya használhatatlansága
miatt – többször elhalasztott
Isaszeg elleni mérkõzésünket
már csak szezon közben, március 15-én pótoljuk, így a
2010–2011. évi Pest megyei
I.B. osztályú labdarúgó-bajnokság március elsõ hétvégéjén kezdõdõ tavaszi idényét
az ötödik helyen várjuk.
A tavaszi szezonra február
elején kezdtük meg a felkészülést a már hagyományosnak mondható téli program
szerinti heti két-két edzéssel
és hétvégi edzõmérkõzésekkel. Szerencsére idén az idõjárás jelentõsen nem befolyásolta a felkészülésünket, eddig a tervek szerint tudtunk
készülni. Az edzéslátogatottság megfelelõ volt, az edzéseken a lehetõségekhez mérten,
hatékony munkát tudtunk végezni.
Eddig három gyakorló mér-

kõzést játszottunk, sorrendben a III. ker. TUE, a MAFC
és a Tahitótfalu csapatai ellen.
A felkészülés elején, gyakorlatilag komoly edzés nélkül,
munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt teljesen „alkalmi” összeállításban lejátszott elsõ mérkõzéstõl eltekintve, a mérkõzéseken megfelelõ, fokozatosan javuló teljesítményt nyújtottunk, sõt a
legutóbbi mérkõzés egyes
szakaszaiban már kifejezetten
jól és eredményesen játszottunk. Reméljük a rajtig hátralevõ idõben sikerül a játékunkat teljesen „összerakni”, és a
bajnoki mérkõzéseken egyenletes, jó teljesítményt nyújtva
– dobogós helyen végezve –
teljesíteni tudjuk minimális
célkitûzésünket.
A téli szünetben két játékos
érkezett: Molnár István és Péter Szabó József, akik már korábban szerepeltek a csapatban, tehát õk valójában viszszatértek hozzánk; valamint
távozott tõlünk Dollinger
Gyula.
Ferencz Sándor

AZ ÉV VADVIRÁGA: A LEÁNYKÖKÖRCSIN
Idén elõször választotta
meg a honi botanikus
szakma az „Év vadvirágát”. Így a 2011-es év ünnepeltje a leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis). A hagyományteremtõ
kezdeményezés célja, hogy évrõl évre ráirányítsa a figyelmet egy látványos és veszélyeztetett, vadon élõ virágos növényünkre,
amelyre mi is könnyen rábukkanhatunk pilisi kirándulásaink során.
A leánykökörcsin a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozó növényünk,
amely már kora tavasszal bontja megkapó
szépségû kékeslila szirmait.
A virágok gyakran már a talaj közelében
kinyílnak. A virágzás általában rövid ideig,
mintegy 2-3 hétig tart, de még májusban is
találkozhatunk virágzó példányokkal.
Az egész növényt „sûrûn álló szõrök borítják”, ami megvédi a kora tavaszi fagyoktól.
A virágban található feltûnõ sárga színû
porzótömeg és a porzószerû nektárképzõ mirigyeibõl áradó illat magához csalogatja a
méheket és dongókat, gazdag nektárzsákmányt kínálva a megporzásért cserébe.
A páratlanul szárnyalt tõlevelek csak az elvirágzás után fejlõdnek ki. Virágzás után a
szár megnyúlik, és megjelennek a páratlanul
szárnyalt tõlevelek, valamint továbbra is
megfigyelhetõek az örvösen álló keskeny
sallangokra osztott fellevelek.
A termések repítõ készülékeikkel látvá-

nyos bóbitát alkotnak. A repítõkészülékek
segítik a magok terjedését, és egyben az „ültetésrõl” is gondoskodnak, mivel nedvesség
hatására visszacsavarodnak, kissé befúrva a
magot a talajba.
A feltûnõen nagy virágok a még szalmasárga, látszólag élettelen gyepekben mindenkinek felejthetetlen látványt nyújtanak. Ez a
bársonyosan szõrös vadvirág ma még hazánk jelentõs részén elterjedt. Egyes elõfordulási helyei kirándulók és fotósok tavaszi
zarándokhelyévé váltak. Sokan óvják,
ugyanakkor sajnos állományai – különösen
települések közvetlen közelségében – fogyatkozóban vannak vagy akár már el is tûntek. A veszélyeztetõ tényezõk között említhetõ a lelõhelyek beépítése, az egykor legeltetett termõhelyek becserjésedése, az illegális motocrossozás és quadozás, a gyepek télvégi felégetése, valamint virágainak leszedése és töveinek kiásása is.
Kökörcsin szavunk ótörök eredetû, az elfogadott magyarázat szerint a „kök”, azaz
kék szóból ered. A nemzetség tudományos
neve – Pulsatilla – a harang alakú virágokra
utal (pulsare = rázni, harangozni); a leánykökörcsin pedig tudományos fajnevét – grandis
– feltûnõen nagy virágai után kapta.
Számos népi elnevezése – lókökörcsin, kikirics, kükörics, tikdöglesztõ, alamuszvirág,
kokasharang, varjúkikerics – arra utal, hogy
a magyar nép egyik régtõl fogva jól ismert
vadvirága. A növény minden része mérgezõ,

de a népi gyógyászat egykor felhasználta: a
virágából és levelébõl készült teát asztmás
görcsök és fejfájás csillapítására, valamint
vesebetegségek, köszvény, csúz gyógyítására is alkalmazták. Egy 16. századi kódex tanúsága szerint juhok himlõjét gyógyították
vele és festéket készítettek belõle.
Hazánkban a leánykökörcsin mellett további 4 kökörcsinfaj – a tátogó, a magyar, a
fekete és a Zimmermann-kökörcsin – fordul
elõ. Ezeknek virágai sötétebb színûek, és –
egy fajt, a tátogó kökörcsint kivéve – bókolóak. Mindegyik védett növény. A leánykökörcsin természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Szépséges virágai sajnos gyakran kerülnek a kirándulók kora tavaszi csokraiba,
vagy kiskertekbe. E védett növénnyel ezt
nemcsak tilos megtenni, hanem nem is érdemes. Leszakított virágaik ugyanis hamar elhervadnak, és akár több méter mélységbe is
lehatoló karógyökereik miatt kiásásuk és áttelepítésük reménytelen feladat.
Az „Év vadvirága” kezdeményezés sikerének záloga az összefogás és tenni akarás.
Botanikusok és nem szakmabeliek, hivatásos és amatõr természetvédõk, pedagógusok
és diákok egyaránt sokat tehetnek az év vadvirágáért. A leánykökörcsin, többi honos
vadvirágunkkal együtt a nemzeti vagyon része, megóvása közös érdek és közös feladat.
Farkas Sándor–Molnár V. Attila sajtóközleménye nyomán közreadta:
Geng Imola
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI AZ OLVASÓKAT POMÁZ VÁROSBAN ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEN 2010-BEN VÉGZETT
RENDÕRSÉGI TEVÉKENYSÉGRÕL:

A pomázi rendõrõrs illetékességi területe 117,8 négyzetkilométer, amelynek
jelentõs része hegyes, dombos és erdõvel borított területen fekszik. Két város (Pomáz és Budakalász) valamint 3 község (Csobánka, Pilisszentkereszt
és Pilisszántó) tartozik az õrshöz. Az állandó lakosság létszáma 34 400 fõ,
amit körülbelül 10 000–11 000 fõ ideiglenesen a területen élõ lakos egészít ki.
Az õrs az elõzõ évihez képest hasonló körülmények között oldotta meg feladatait.
A kapitányság
összességét tekintve
a bûncselekmények száma a
2009. évhez képest csökkenést mutat. 2009-ben a kapitányság illetékességi területén 2656 ismertté vált bûncselekmény miatt rendeltünk
el nyomozást, míg 2010-ben
ez a szám 2419 volt. A pomázi rendõrõrs illetékességi
területén is csökkenés tapasztalható 2009-hez képest.
2009-ben 1168 ismertté vált
bûncselekmény miatt, míg
2010-ben 1028 eset miatt
rendeltünk el nyomozást. A
kapitányság illetékességi te-

rületén elkövetett ismertté
vált bûncselekmények 42,49
százalékát a mi területünkön
követték el. 2009-ben ez a
szám 43,97% volt. A fenti
1,48%-os csökkenést pozitívumként értékelem.
Pomáz település vonatkozásában némi emelkedésrõl
számolhatunk be 2009. évhez
viszonyítva. 2009. évben
összesen 476, míg 2010-ben
497 ismertté vált bûncselekmény miatt rendelt el nyomozást a kapitányság bûnügyi
osztálya. A fenti szám az õrs
illetékességi területén elkövetett bûncselekményeknek a
48,3%-a. A lopások száma a

2009-ben megtörtént 166-ról
205-re emelkedett, a betöréses lopások száma 77-rõl 68ra csökkent. Az egyéb bûncselekmények vonatkozásában (pld.: gépkocsi lopás 6
volt és 12-re nõtt, gépkocsiból történt lopás 18-ról 83-ra
nõtt, rablás 7-rõl 0-ra csökkent). 2010-év elején történt
egy hétvégi ház feltörés sorozat. Ennek elkövetõjét és a
gépkocsi feltörésekkel megalapozottan gyanúsítható személyt is sikerült elfogni és eljárást indítani ellenük. Sok
munka fekszik ezen tettesek
felderítésében. Ezúton is szeretném külön megköszönni a

MILLIÓKAT ÍGÉRTEK
Elkeseredett nõi hang jelentkezik a
telefonomban. Kérem, írja meg, hogy
engem becsaptak, hogy másokkal ne
történjen meg!
Másnap M. F.-né egy halom levelet
mutat. Valamennyit a Parapszichológiai
Centenáriumi Központ Kft. küldte.
Bennük az etetõ szövegeken túl számlák és csekkek. Az utóbbiakon természetesen a sorozatosan kért összegeket
lehet befizetni. A számlán olvasható,
hogy REKLAMÁCIÓ: 1364 Bp., Pf.
245. Adóigazgatási azonosítószám:
14164857-2-41. Az egyik fejléces levélen a M. János és Jenõ Alapítmány
(nem alapítvány!) két tulajdonosának
Jánosnak és Jenõnek a fotója: elegánsak, jól fésültek és világít a fehér fogsoruk. Biztosítják M. F.-nét, hogy az általa nyert 5 millió 500 ezer forint kifizetésre fog kerülni. S máris ajánlják a
„Kiadvány a technikákról, hogy jó hálót
építsek ki és gyümölcsöztessem a pénzem” címû mûvüket, nehogy M. F.-né
véletlenül rosszul sáfárkodjon a nyereményével. Ám ahhoz, hogy a csodakönyvhöz hozzájusson, a mellékelt
csekken, fizessen be 7565 forintot,
amelybõl 1390 forint „elsõbbségi hoz-
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zájárulás”. A készpénz-átutalási megbízás tökéletes munka, a Lancore Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.nek szól, a számlatulajdonos számlaszáma: 10404027-00026514-00000002. A
sok között van egy másik levél is,
amelynek a tárgya: „Hivatalos bejelentés 5 500 000 forint összértékû bankkártya kiutalásával kapcsolatban”. Ez már
veszélyes iromány, mert az aláíró B. Tímea megbízott szakértõ, ügykezelõ arra
kéri M. F.-nét, hogy a levélben kitéphetõ kártyára írja fel a személyes adatait,
dátumozza és lássa el sajátkezû aláírásával. Azóta M. F.-né már kapott levelet Amszterdamból is, azokban már 15,
illetve 25 milliót nyert. 150 ezerért beléphetett volna tagnak az alapítmányba,
és összehozták volna három nagyon
gazdag emberrel, hogy azoknál fektesse
be a nyereményt. Szerencsére nem volt
150 ezer forintja.
Ennyi képtelenség után átadjuk a szót
M. F.-nének.
– Postán kaptam egy levelet, hogy engem kiválasztottak, és nyertem 5 millió
500 ezer forintot. Volt benne válaszboríték csekkel, hogy fizessek be a Parapszichológiai Centenáriumi Központ

pomázi polgárõrség munkáját, akik hozzánk hasonlóan
idõt, fáradtságot, nem kímélve segítettek a tettesek felderítésében. A területen tartózkodtak velünk együtt hétköznap, hétvégén, délelõtt, délután és nagyon sok éjszaka
is, de amint lenni szokott, a
sok munka elõbb-utóbb meghozza az eredményt. Itt is ez
történt.
Számomra öröm az ürömben, hogy erõszakos bûncselekmény (rablás) nem történt
a városban 2010 évben.
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

Kft.-nek 8500 forintot. Aztán jött az
újabb értesítés, hogy az ügyemet át kell
adni a sorsolási bizottságnak, küldjek
8400 forintot. Aztán megint kifogások
és küldtem 7000-et. A szomszéd aszszonytól kértem kölcsön, mert nekem
nem volt. Tovább húzódott az ügy, és
én újabb összegeket postáztam. Akkor
már Amszterdamból is jött értesítés,
hogy 15, illetve 20 milliót nyertem.
Olyan levelem is van, hogy a professzoruk, tuti megmondja a lottószámokat,
küldjek pénzt érte. Megírtam, hogy elfogyott a pénzem, mégis küldtek tippet.
De nem játszottam meg.
– Összesen mennyi pénzt tett postára?
– Legalább 50 ezret.
– Mennyi ideig tartott a játék?
– Körülbelül egy évig.
– Mikor kezdett kételkedni?
– Amikor a bankszámlaszámomat
kérték. De azért beküldtem a pénzzel
együtt!
– Azonnal menjen a bankba és tiltsa
le a kártyáját! Van valami bizonyítéka a
pénzek küldésérõl?
– Csak az utolsóról, mert készítettem
másolatot a feladóvevényrõl. A többirõl
nincs, mert azt mindig vissza kellett
küldeni a válaszlevélben.
– Mit fog most tenni?
– Megyek a rendõrségre, meg az újsághoz, hogy mások ne járjanak így!
-vim-

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

PANASZNAP
Sok a panasz a mi világunkban. Megvan az oka. Megvan az okunk rá. Sokan
mondják: „mások az erkölcsök ma mint
régen” (Ó tempora, ó mores.) „Galád világban élünk.” Thomas Hobbes XVII.
századi filozófus mondta az emberek viszonyáról: „bellum omnium contra
omnes”, azaz mindenki harca mindenki
ellen, és: ember embernek farkasa („homo
homini lupus est”). Igazak mai társadalmunkra ezek a megállapítások? Mindenki
saját világlátása szerint válaszolja meg ezt
a kérdést; nem vitásan sokan elkeseredve
és dühösen néznek a világra, megbántva
és megkárosítva érzik magukat.
Ady híres megállapítása a magyarokról: Kompország. Nyugat és Kelet között. Nyugat, ahova tartozónak szívesen
tekintjük magunkat, amerre törekszünk,
és Kelet, amivel évezredes kapcsolatunk
jelen van körülöttünk és bennünk. Mentalitás. Kultúra. Jogi kultúra, üzleti kultúra. Ügyvédi praxisomban sok-sok ember
arcán látom az elképedést: hogy történhetett ez meg velem? „Nem gondoltam
volna (a másik emberrõl) hogy ilyen.”
Tudomásul kell vennünk, hogy minden
emberi kapcsolatnak, legyen az bármilyen természetû, kockázata van. A legmélyebb emberi tartalmakat ígérõ kapcsolatok is kockázattal járnak, gondoljunk egy szerelemre, egy házasságra, de
ezzel nem foglalkozunk e cikkben. A vagyoni tartalmú kapcsolatok, akár üzletemberként, akár fogyasztóként vagy magánemberként veszünk részt bennük,
ugyancsak kockázattal járnak. A kocká-

NE FÕZZÖN!
– VIGYE HAZA!
Családi menü
4 fõ részére
– 2500 Ft-ért

zatokkal, veszélyekkel kapcsolatban a
legfontosabb, hogy felismerjük õket.
Amit nem ismerünk fel, azzal nem tudunk foglalkozni, arra nem találhatjuk
meg a gyógyírt, azt nem vehetjük számításba. Mit értek a kockázat alatt?
Kockázatot jelent egyrészt, hogy vajon
mennyire megbízható a partnerem. Jogi
kapcsolatainkat tekintve: a szerzõdõ
partnerem. Ezt a kérdést magunkban – és
elõre! – kell eldöntenünk. És itt utalok a
cikk elején írtakra. Az emberi mentalitás
a mi világunkban sokféle mintát követhet. Jelen van a korrekt, adott szavát maradéktalanul betartó, megbízható, erkölcsös ember. Ez a nyugati erkölcs, etika,
civilizáció világa, a formális jogszabályokat megtartó, a másik embert tisztelõ,
érdekeit szem elõtt tartó, méltányos hozzáállás. Az ilyen emberrel (és az ilyen
ember által vezetett céggel) köthetünk
akár „gentlemen’s agreement”-et is, tehát olyan szerzõdést, amit a bizalomra
építve le sem írunk. Itt az adott szó erejére és partnerünk megbízhatóságára építünk. Kockázat azonban az, hogy jól
mérjük-e fel szerzõdõ partnerünket, jól
soroljuk-e be? És nagyon sokan itt rontják el: az ügyletkötés elõtt, a partneri
kapcsolat létrehozatalakor egy sajátos bizakodás, bizalom tölti el õket, akár rózsaszín köd ereszkedik rájuk, és a reális
kockázatokat elhessegetik, azokat végig
sem gondolják, így döntésük meghozatalakor számításba sem vehetik. A kellõ
óvatosság a legfõbb bölcsesség szerzõdéskötéskor.

Homo homini lupus est. Ember embernek farkasa. Esetleg báránybõrbe bújt
farkasa. Nyájas, kellemetes, megnyerõ.
Sok kereskedõ pl. ebbe a csapdába sétál:
jelentkezik nála egy üzletember és kft.-je
nevére árut vásárol. A számlát maradéktalanul kiegyenlíti (1 bizalompont). Másodszor is így tesz, kicsit nagyobb öszszegben (2. bizalompont). Itt elalszik a
kereskedõ ébersége és megemelkedõ bizalmi szint mellett hozza meg döntését:
nagyobb összegû árut ad át késõbbi fizetés mellett. Én, ügyvédként, már csak akkor találkozom a kereskedõvel, amikor
több millió forintját nem kapja meg és a
névtelen kft. ellen kell fellépni. Ilyenkor
a korábban oly megnyerõ üzleti partner,
ügyvezetõ már telefonján nem érhetõ el,
vagy ha igen, akkor szép szavakon, behajthatatlan kintlévõségeken kívül újabb
és újabb konkrét és végsõ határidõket
hallhat arra, hogy mikor fizeti ki adósságát. Aztán kereshetjük az ügyvédet és a
követeléskezelõ céget, mindkettõ csak
költséget jelent a kereskedõnek. Vagy
hagyja az egészet: akkor meg a guta
megüti, hogy így rászedték. Az ilyen kereskedelmi partner (pénzt kölcsönkérõ
személy, barát, üzlettárs stb., sok orcában megjelenhet) kompországunk és társadalmunk keleties arcát hordozza. Az
ilyen emberben nem szabad bízni, az
adott szónak nincs ereje, arra nem építhetünk. Itt a formális jog és keresztény civilizációnk erkölcse helyett a vadkeleti
kapitalizmus szabályai rémuralkodnak, s
ember embernek farkasa.
Mi a konklúzió? Foglalkozzunk a kockázatokkal. Ismerjük fel õket. Ha „altatnak” nyájassággal, ígéretekkel, szép órával, autóval, legyünk éberek. Ha mindenféle meleg és bíztató dolgokra történik
hivatkozás, mint adott szó, mint jövõbeli
nagy pénzek, mint családi és baráti kapcsolatok: legyünk éberek. Ha ezt elmulasztjuk, akkor ez önhiba. Ezt a fogalmat
már a polgári jog is ismeri, ezzel foglalkozunk kicsit bõvebben a következõ
számban
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