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Április 17. Virágvasárnap,
barkaszentelés
8.30 Reggeli istentisztelet
9.00 Szent liturgia

Április 22. Nagypéntek
– Jézus Krisztus kereszthalála
18.00 A sírbatételi
esti zsolozsma

Április 21. Nagycsütörtök
Az Eucharisztia alapítása,
az utolsó vacsora emlékezete
18.00 A kínszenvedési evangéliumok olvasása

Április 23. Nagyszombat
18.00–19.00 Virrasztás
a sírnál,
gyónási
lehetõség

Április 24. Húsvét vasárnap
Jézus Krisztus feltámadása
8.00 Feltámadási szertartás
9.00 Szent liturgia,
pászkaszentelés
Április 25–26. Húsvét hétfõ –
Húsvét kedd
8.30 Reggeli istentisztelet
9.00 Szent liturgia

Áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

ÜNNEPEINK

AZ ÖRÖK KÉRDÉS
(Folytatás az 1. oldalról)
Amikor ezeket, a gondolatokat felvetjük, „sorsunkról, jövõnkrõl, megmaradásunkról és lehetõségeinkrõl beszélünk”, s „nemzetünk, létünk sorskérdéseivel kell folyamatosan szembe néznünk”. Azzal a fontos különbségtétellel,
hogy „a szembenézés mégsem szemben

állás” a szónok a nemzeti megosztottság ellen és a nemzeti egység mellett
foglalt állást. A felvezetés után összefoglalta, hogy „A 48-as forradalom és
szabadságharc szent eszméi, a nemzeti
és polgári Magyarország számára évszázados útmutatást adtak. A szabadság, egyenlõség, testvériség hármas jelszava, a trikolor színei, a nemzeti kokárda jelképe mind-mind a legnemesebb nemzeti eszmék örök értékeit hordozzák számunkra. A nemzeti függetlenség és a nemzeti érdekek következetes érvényesítésével, a polgári jogok, az

emberi méltóság, a közjó és az erkölcs
tiszteletben tartásával lett-maradt ez az
ország „oly sok balszerencse közt, oly
sok viszály után, a Magyarok, Mária
Országa”.
Az ünnepi beszéd után Bálint Ákos és
Szabó Anna táncmûvészek, Balogh Boldizsár, Deák Krisztina, Jasusa Dániel,
Méra Adrienn és Tóth Tímea mûsorát
láthatták a résztvevõk. Befejezésül
megkoszorúzták az 1848–49-es emléktáblát, majd a Kõ-hegyen a Petõfi-pihenõn helyezték el virágaikat.
Vicsotka Mihály

SOHA HASONLÓT!
A Demokratikus és Tiszta Közéletért Egyesület 2006. március 12-én állított márványtáblát a HÉV-állomás falára, az 1946. március 12-én kitelepített 1032 német anyanyelvû pomázi polgár emlékére. Azóta hagyománnyá vált, hogy ezen a napon megkoszorúzzák a kegyhelyet.
Vicsotka Mihály a DETI elnöke az emléktábla jelentõségét abban határozta meg, hogy hirdesse: soha ne forduljon elõ az 1946-os kitelepítéshez
hasonló esemény Magyarországon. Felolvasta Plank Antal egykori kitelepítettnek, Pomáz díszpolgárának a levelét, amelyben köszönti a koszorúzáson résztvevõket, visszaemlékezik a kitelepítés napjára, és sok sikert kíván szülõvárosának, Pomáznak. Plank Antal eddig évrõl évre részt vett a
megemlékezésen, de hajlott kora miatt már nem tudott hazautazni.
V.
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KULTÚRA

GYERMEKKORA ÓTA VERSEL
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök Turcsány Péter írónak, Pomáz
kéviselõjének és a Kráter Mûhely Egyesület elnökének nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta. Átadására ünnepélyes keretek között 2011. március 15-én 17 órakor került sor a Néprajzi Múzeumban. A kitüntetést dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
(képünkön balra) adta át.

Turcsány Péter lapunk kérdéseire elmondta, hogy költõnek,
közélet és közmûvelõdés szervezõnek, szépirodalom és ismeretterjesztõnek tartja magát. Az
említett törekvései megjelennek
a 11 kötetében (amelyekbõl 7
verses), a Kölcsey-díjában, az
ismeretségi és baráti körében.
Közéjük tartoztak, tartoznak
mások között Nagy László,
Weöres Sándor, Ratkó József,
Bella István, Tandori Dezsõ,
Tornai József. Az irodalmi kapcsolatai behálózzák a hajdani
Magyarország egész területét.
A Kráter Kiadó rehabilitálni

akarja a szocializmus idején
háttérbe szorított írókat, valamint bemutatni az olvasóknak
a tehetséges fiatalokat. Ezért
adták ki Wass Albert és Németh László mûveit, Szép Ernõ
három regényét, Berde Mária,
Szenteleky Kornél, Vécsey Zoltán, Székely Mózes munkáit,
olyan írókét, akik az életüket
tették fel a magyar kultúra terjesztésére. Ezért jelentetik meg
1984 óta a Polisz címû folyóiratot.
Önkormányzati képviselõként szeretné Pomázt segíteni
abban, hogy elkerülje a nehéz-

ségeket, ismét járási központ lehessen, s bármilyen lesz az adózás a jövõben maradjon pénz az
útépítésekre, fejlesztésekre és
közkiadásokra.
Turcsány Péter harmadikos
középiskolásként összetûzésbe
került néhány tanárával, s elhagyta a Petõfi Gimnáziumot.
Gyermekkorától verselt, s állandóan képezte magát. 18 évesen
rendõri figyelmeztetést kapott,
mert október 23-án nagy kokárdával jelent meg a Petõfi-szobornál. 20 évesen rendõri felügyelet alá került. Földmérõként
dolgozott, aztán szociológiával

foglalkozott, önálló kutatási területe volt Hankiss Elemérnél
és Szelényi Ivánnál. Fõállásba
nem mehetett, de munkát kapott. A karrierjét azonban nem
tudták megtörni. Versei jelentek
meg a Kortársban, Nyilasi Balázs bemutatta a rádióban.
A Rendszerváltás után a Népmûvelési Intézet és az Írószövetség ajánlásával tanári diploma nélkül taníthatott Pest megyében, sõt, osztályfõnök is
volt. Aztán alapította meg a
Kráter Mûhely Egyesületet.
2006 óta a Fidesz színeiben önkormányzati képviselõ. V. M.

KIADATLAN KÉZIRATOK

FOTÓ:
NAGY ANNA

A Szociális Szolgáltató Központba
hívták elõadást tartani Tóth Ferenc
helytörténészt (képünkön balra), aki
több jelentõs könyvet írt településünk
múltjáról. A 2001-ben megjelent
utolsó munkája – Pomáz történetének
forrásai második kötete – a község
életét a XIX. század közepétõl a XX.
század közepéig mutatja be.
A jó hangulatú beszélgetésen az
eddigi ismereteinket gyarapító adatokat hallhattunk a Wattay és Teleki
családról, a kastély építésérõl, a
Vachot testvérek és Petõfi kapcsolatáról, valamint Petõfi Sándor pomázi
látogatásának körülményeirõl.
Az elõadás után a hallgatók elsõ-

sorban Sashegyi Sándor munkásságáról, Pomáz honfoglalás elõtti és
Árpád-kori szerepérõl, a Kliszáról
és a Chikó családról érdeklõdtek.
Tóth Ferenc igen érdekes térképeket mutatott a római kor településünkön átvezetõ útjairól, és több
olyan kiadványra hívta fel a figyelmünket, amelyek még a levéltárakban szunnyadnak és alig ismertek.
Tóth Ferenc kutatásainak jelentõs
része kéziratban vár kiadásra. Hasznos lenne ezeket – pénzügyi helyzetünk erõsödése után – közkinccsé
tenni. 2001 óta nem jelent meg
munka Pomáz történetérõl.
Vicsotka
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IDÕSZERÛ

A polgármester
válaszol

DERA-VÖLGYE VAGY PILIS-MEDENCE?
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A beszélgetést indító kérdés helyett rövid áttekintéssel
kezdeném. Amikor 1990-ben a
tanácsok helyett az önkormányzatok megjelentek, elkezdõdött a települések fejlesztése.
Pomázon is az elsõ négy évben
épültek az iskolák tornatermei.
Eltelt vagy 12 év, s 2002 után
egyre többet beszéltek arról,
hogy az önkormányzatoktól az
állam egyre több pénzt von el,
ugyanakkor a feladataikat növeli. Aztán 2006 körül új jelenséggel kezdtünk ismerkedni.
Eladósodó, csõdközelbe sodródó önkormányzatokkal lett
tele az ország. Pomázon súlyosbította a helyzetet, hogy
ekkorra kialakult a 3 milliárdos adósság. Még meg sem
melegedett a székében, beütött
a gazdasági válság. S a tavalyi
kormányváltás után kiderült,
hogy üres az államkassza.
Mindezeket számba véve odajutok, hogy nagyon szerencsétlen korszakban polgármesterkedik. Nem ön irányítja az eseményeket, hanem azok tartják
fogságban…
– A jelenbõl visszatekintve
valóban azt kell megállapítanom, hogy az önkormányzatok
életében a ’90-es évek a béke
és a lehetõségek évei voltak.
Az állami támogatás elegendõnek bizonyult a települések
mûködtetéséhez, az önkormányzatiságnak volt tartalma,
a testületek tulajdonosokként
dönthettek fontos ügyekben.
Aztán az egyre kevesebb pénzbõl egyre több feladatot kellett
ellátni. A bevételi és kiadási
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oldal közötti különbséget a vagyon felélésébõl kellett kiegyenlíteni. Ha éppen volt piacképes eladni való. A gazdasági válságban ez is lehetetlenné vált. A lakosság hosszú idõ
óta megszokta, hogy minden
problémáját az önkormányzatnak kell megoldani. Mivel ez
lehetetlen, feszültségek keletkeznek a települések vezetése
és a lakosság egy része között.
Ezt magam is nagyon nehezen
tudom feldolgozni, felõrli az
embert szellemileg és fizikálisan is. A vezetõ szeretné a jogos elvárásokat teljesíteni, de
nem tudja, mert a túlélésért
kell küzdeni.
De reménykedni kötelezõ!
Ha sportnyelvvel szeretném leírni a helyzetet olyan, mint az
asztaliteniszben: az ellenfél
szervál és vezet 20:1-re. Na innen szép a nyerés!
– A kormány is tisztában van
a kialakult helyzet tarthatatlanságával, ezért tûzte napirendre az önkormányzati rendszer átalakítását.
– Az elõkészítõ munkákról
kiszivárogtatott forrásokból
úgy tûnik, hogy gyökeres átalakításról, is szó lehet. 2013tól teljesen új önkormányzati,
közigazgatási rendszer, teljesen átalakuló államigazgatás és
2014-tõl más típusú parlament
lesz Magyarországon. Elõttem
a német modell kialakítása rajzolódik ki, ahol 8-10-12 település tartozik egy járásközponthoz, ahol a lakosság intézheti ügyes-bajos dolgait a többi
településen részönkormányzat
mûködhet.
– Ha a politika ilyen irányba
veszi az útját, Pomáz ismét járásközpont lehet?
– Az közismert, hogy a múlt
század derekáig, a tanácsrendszer bevezetéséig volt pomázi
járás. Akkor még Szentendre
elõtt jártunk. Nem kívánom
Szentendre jogait elorozni, de
mivel Pomáz nem tartozik szorosan a Dunakanyarhoz, van
alapja annak a törekvésnek,
hogy Dobogókõ, Pilisszentkereszt, Csobánka, Budakalász

és Pomáz külön járáshoz tartozzon. Nálunk van okmányiroda, gyámhivatal, építéshatóság, rendõrség, tûzoltóság, és
folytathatnám. Az említett
helységekben élõ 26-27 ezer fõ
– Dera-völgye vagy Pilisi-medence néven – járást képezhetne. Ezzel kapcsolatban a megfelelõ lépéseket megtettük.
– A kormány 31 milliárdot
szán önkormányzatok megsegítésére. Nekünk van esélyünk
valamennyi pénz megszerzésére? Azért kérdezem, mert a hírek szerint kevesebb esélyük
van azoknak a településeknek,
amelyek nem kötelezõ feladatokat is ellátnak.
– Nemcsak egy feltételnek
kell megfelelni a pályázatban,
hanem 25-30-nak. A költségvetésünket át fogjuk dolgozni
azért, hogy a lehetõ legnagyobb esélyt alakítsuk ki. A
számításaim szerint legalább
1000–1500 település jelentkezik erre a 31 milliárdra. Mindent megteszünk, hogy formai
hibák miatt ne dobhassák viszsza a pályázatunkat. Én akkor
végzem jól a munkámat, ha
minden lehetõséget megragadok a pénzszerzésre. Akár 500
milliónak is lenne helye, de
járjunk a földön!
– Március 15-ig be kellett fizetni az elsõ félévi adókat. Hogyan teljesültek a várakozások?
– Száz százalékos teljesítés
esetén 170 millió körül kellett
volna befolyni. A teljesítés 70
százalék körül van, ez 120 mil-

lió bevételt jelent. Én figyelembe veszem, hogy az emberek és a vállalkozások nagyon
nehéz helyzetben vannak.
Nem az adózási hajlandósággal van baj, hanem a tehetõsséggel. Amikor az újságban
megjelent a felhívás, hogy
most mindenki próbálja befizetni az adóját, napokig sorok
álltak a postán. Ennek nagyon
örülök és köszönöm mindenkinek, hogy ebben a helyzetben
is mentek és támogatták a saját
városukat.
– Mire elég a 120 millió?
– Az elsõ negyedévben 71
milliót kellett fizetni a banknak, havi 10 milliót az Ipoly
Holdingnak, 18 milliót az
áramszolgáltató cégnek, a kandeláberes per elvesztését követõen havi 12 milliót. Szerettünk volna tartalékolni, mert jó
az, ha néhány millió van a
számlánkon. Erre akkor lett
volna esélyünk, ha beérkezik a
170 millió. Így nehéz nyári hónapok elé nézünk, mert még
jócskán vannak kifizetetlen
számlák. Némi könnyebbséget
jelent, hogy a júliusi befizetés
a banknak 50 millió körül van.
– Milyen eredménnyel zárultak a tárgyalások a Kolpinggal? Változik-e vagy sem a
Sashegyi iskola üzemeltetõje?
– Folynak a tárgyalások, bár
némi félretájékoztatás érte a
szülõket az iskola részérõl, de
mindenkit arra kérek, legyen
türelemmel. Az önkormányzat
mint fenntartó jogosult tárgyalni dönteni, és higgyék el, a legjobb szándék vezérel minket,
és ha eredmény lesz, korrekt,
mindenre kiterjedõ tájékoztatót
adunk az érintetteknek.
Vicsotka Mihály

Tisztelt Pomázi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Pomáz Város Képviselõ-testülete
5/2007. (01. 16.) sz. Önk. határozatában úgy döntött, hogy a volt
Hungaropharma területen és környékén módosítja a Helyi Építési
Szabályzatot (HÉSZ) és a Szabályozási Tervet (SZT). A tervmódosítás célja, hogy a jelenleg mezõgazdasági övezetbe sorolt
területen egy panzió, egy lovarda, valamint a területen található
régészeti emlékek bemutatása valósuljon meg.
A tervezett módosítással kapcsolatban további információkat
olvashatnak a www.pomaz.hu honlapon, valamint írásos
véleményeiket eljuttathatják a Polgármesteri Hivatalba.
Vicsi László polgármester

IDÕSZERÛ

MIT KELL TUDNI A TELEKALAKÍTÁSOKRÓL?
A telekalakítási kérelmeket 2010. január
1-jétõl a Szentendrei Körzeti Földhivatal
bírálja el. Az eljárás során a Szentendrei
Körzeti Földhivatalhoz benyújtott dokumentációkkal, és eljárási illetékek megfizetése után az engedélyt lefolytató szerv hivatalból megkeresi többek között a hatóságunkat is, SZAKHATÓSÁGI hozzájárulás
céljából, amelynek illetékét az eljárási illetéken felül a kérelmezõtõl bekéri. Ennek
összege 10 000 Ft illetékbélyegben.
A földhivatal megküldi hatóságunknak a
megkeresésével a földmérõ által elkészített
záradékolt változási vázrajzot és a földmérõ által elkészített helyszínrajzot a kialakult
és kialakuló beépítésrõl (beépítési százalék,
épületnagyság pontos feltüntetésével stb.).
Hatóságunk 15 nap alatt megadja a szakhatósági véleményét, amely lehet hozzájáruló, de lehet elutasító is. Mivel lehetõség
van a kérelmezõnek ELÕZETES SZAKHATÓSÁGI hozzájárulást is kérni 10 000
Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel, záradékolt változási vázrajz és a tervezõ/földmérõ által készített helyszínrajz csatolásával, elutasítás esetén a földhivatali eljárás
költségeit megtakaríthatja.
Hatóságunk az állásfoglalásában a telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet 3.§ és 4.§-a, valamint az 1997. évi
LXXVIII. törvénynek különösen a 23.§-a
és a Pomáz Város Önkormányzatának
32/2006 (2007.III.06) sz. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve elõírásait veszi figyelembe.
(Ez utóbbi elérhetõsége: http://www.pomaz.hu/
onkormanyzat/rendezesi_terv)
Néhány dolog amit fontos átgondolni a
telekalakítás megvalósításáról, és amelyek
alapján hatóságunk az állásfoglalását meghozza:
– Telket alakítani csak úgy szabad, hogy
az terület rendeltetésének megfelelõ hasz-

nálatra alkalmas legyen, továbbá annak
alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetõsége a jogszabálynak megfeleljen.
– A telekalakítás során a kialakuló telkek
köz- vagy magánútról gépjármûvel közvetlenül megközelíthetõek legyenek. Ha a telekalakítási terv készítése során a kialakítandó telkek bármelyike nem közelíthetõ
meg a szabályozási terv szerint kialakított
közterületrõl, akkor amennyiben magánút
kialakítható, azt a telekalakítási tervben kell
megoldani.
– Meglévõ telkek esetében olyan telekegyesítés vagy telekhatár-rendezés, amelynél a kialakuló új telek, illetõleg telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a
területre vonatkozó jogszabályok elõírásainak, csak abban az esetben engedélyezhetõ,
ha a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi elõírásoknak jobban megfelelnek.
– Meglévõ, beépített telket érintõ telekalakítás csak akkor engedélyezhetõ, ha a
kialakuló telkek beépítettsége az építésügyi
elõírásoknak megfelel. (Beépítési százalék,
zöldfelület, övezet szerinti legkisebb kialakítható teleknagyság, elõkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb nagysága.) Ugyanezen
elõírás vonatkozik az olyan telkekre, amelyekre érvényes építési engedélyt adtak ki.
– Ha az építésügyi szabályoknak megfelelõ telekalakítás a telken fennálló építményt részekre osztaná, a telekalakításra
engedély csak akkor adható, ha az építményt elbontják, áthelyezik, vagy ha a kialakuló új telekhatárnak megfelelõen határfalakkal, továbbá a belsõ épületgépészeti
hálózat és a tartószerkezetek, valamint a tetõzet és tetõfedés teljes szétválasztásával és
a közmûcsatlakozások külön-külön bekötésével önálló építményekké (épületrészekké)
alakították át.
– Új beépítésre szánt, vagy jelentõs mér-

gyan és melyik hatóságnál intézheti,
z felvilágosítást ad arról, hogy az
adott ügyben milyen kérelmet,
formanyomtatványt szükséges
elõterjeszteni,
z segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.

A

Kormány 2011. január 3-án
az ország 29 pontján nyitott
integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a jó állam
megteremtése felé.
A KORMÁNYABLAK
z széles körû tájékoztatást nyújt
arról, hogy ügyét mikor, ho-

A KORMÁNYABLAKBAN
TÖBBEK KÖZÖTT
z ügyfélkaput létesíthet,
z egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
z családtámogatási ellátásokat
igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
z tájékoztatást kaphat terhességi
gyermekágyi segély, illetve
gyermekgondozási díj igénylé-

tékben átépítésre kerülõ területek (mezõgazdaságiból üdülõ vagy lakó övezetté való
minõsítés) esetében a területre vonatkozó
helyi építési szabályzat elfogadása után a
beépíthetõség feltételeként a telkeket az
elõírásoknak megfelelõ építési telekké, telekké kell alakítani az érintett telekcsoport –
legalább telektömbönként történõ – újraosztásával.
– A tervezett szabályozási vonallal – például útszélesítéssel – érintett telek beépítése csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen, az építési telek kialakítását szolgáló telekalakítás földhivatali átvezetését követõen lehetséges.
– Nyúlványos építési telek Pomázon nem
alakítható ki.
– A kialakítandó és beépíthetõ új építési
telkek legkisebb szélessége: oldalhatáron
álló beépítési mód esetén 15 m, szabadon
álló beépítési mód esetén 18 m, ikres beépítés esetén 14 m, zártsorú beépítés esetén
12 m.
– Az övezetekben elõírt minimális telekméret kétszeresét el nem érõ telkek tovább
nem oszthatók.
Mivel a fenti elõírásoknak való megfelelést hatóságunk is csak a földmérõ által elkészített záradékolt változási vázrajz és
helyszínrajz alapján tudja megvizsgálni,
így ezek költségeit fel kell vállalnia a kérelmezõnek, annak kiderítése érdekében,
hogy az általa elképzelt telekalakítás megvalósítható-e. A tervezõkre/földmérõkre
tehát még több feladat vár, hiszen ismernie
szükséges egyéb jogszabályok mellett, városunk mindenki által elérhetõ helyi építési szabályzatát is, hogy ne jöjjenek létre
olyan telekalakítási kérelmek, amelyek
alapvetõen nem megvalósíthatóak.
Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Csoport

sérõl, a magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
z megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap
másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.

tár, az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének földszintjén)
Dr. Csányi László krt. 16.
z Cegléden (a Ceglédi Körzeti
Fölhivatalban) Kossuth tér 7.

Célunk, hogy 2013 végére az
egyablakos ügyintézés megkönynyítse minden állampolgár életét.
Ennek érdekében folyamatosan
bõvítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhetõ ügyek,
hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is.

A Kormányzati Ügyfélvonalon
(telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap 24
órájában érdeklõdhet ügyeivel
kapcsolatban. A Kormányablakok mûködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát
a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail
címre várjuk.

Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 8.00–20.00ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják
ügyfeleiket:
z Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben) Budai út 7/b II.
emelet 217.
z Vácott (a Magyar Államkincs-

Az ügyfélszolgálatok mûködésérõl, helyszíneirõl, ügyköreirõl
részletes és aktuális információt
talál a www.kormanyablak.hu
honlapon.
Pest Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálatai
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IDÕSZERÛ
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.

JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

Ismét emelkednek
a szemétszállítás díjai

VIASZ TIBOR
a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-360-7418
Minden hónap második csütörtökén
18–19 óráig fogadóórát tart, a Teleki-Wattay
kastélyban. (Templom tér 3.)
KÓSA ANIKÓ alpolgármester
és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-286-9830
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.
TURCSÁNY PÉTER
az 5-ös választókörzet képviselõje
Tel.: 06-26-328-491
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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A március 29-i ülésen 17 tárgy szerepelt. Érdekesség, hogy a lakossági ügyek címû napirend
az eddigi formában utoljára került terítékre.
A pénzügyi bizottság kezdeményezésére ugyanis a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
megváltoztatása miatt a késõbbiekben a lakossági ügyeket írásban kell benyújtani a jegyzõnek,
aki szóbeli tájékoztatást ad róluk. Az eljárást több képviselõ
élénken helyeselte, mert az eddigi formában történt tárgyalását
részben a média elõtti szereplésnek vélték.
Létrehozták azt az ad hoc
közbeszerzési bíráló bizottságot, amely a közbeszerzési eljárások szabályszerûségét fogja
ellenõrizni. Kósa Anikó alpolgármester vezetésével Halászné
Gambár Mária, Zsebe Zsolt és
Viasz Tibor lettek a tagjai.
A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. 15,57 százalékos emeléssel kalkulálta ki az idei szemétszállítási díjat. Ezt a képviselõk elfogadták, mert beleértendõ
az illegálisan elhelyezett és a
szelektív szigetek mellett felhalmozott hulladék elszállítása is.
Ehhez a napirendhez több képviselõ hozzászólt. Felmerült, hogy
kísérletként néhány utcában kipróbálják a zsákos szemétgyûjtést, amikor a lakosságnak különbözõ idõben más-más színû
zsákokban kellene összegyûjteni
a hulladékot. Több országban
van erre példa, ám a módszer fegyelmezettséget igényel az állampolgároktól. Kiderült az is,
hogy a 15,57 százalékos emelke-

dés nem tartalmazza a lomtalanítás költségeit. Ebben az esetben
ugyanis csaknem 30 százalékos
lenne a drágulás. Duró Imre azt
javasolta, hogy április 22-én, a
Föld Napján tartsanak rendkívüli ülést, hátha fel lehetne ébreszteni a lakosságban a környezet
tisztaságáért érzett felelõsséget.
Végül az az egységesnek minõsíthetõ vélemény alakult ki,
hogy minden háztartáshoz el kell
juttatni a kukás autót, mert
enélkül folyamatosan újratermelõdik az illegális szemét.
A Szentendrei Városi Bíróság
kérésére kijelölték az ülnököket.
Módosították a volt Hungarophama területére 2007-ben hozott Helyi Építési Szabályzatot.
A befektetõ elképzelése szerint
egy panzió, egy lovarda és halastavak épülnének, s ami lényeges,
visszaépítenék az ott található
régészeti emlékeket.
A Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
kérésére hozzájárultak, hogy a
Budakalászt elkerülõ út tulajdonosi hozzájárulást úgy is megadják, ha az elõzõleg szabott feltétel, a komplex állapotfelmérés
nem az útépítési engedély kiadása elõtt készül el, hanem az elkerülõ út forgalomba helyezésének
elõfeltételéül.
Befejezésül a képviselõk oktatási kérdésekkel, intézményi
térítési díjakkal és szociális fellebbezésekkel foglalkoztak.
Vicsotka

OKTATÁS

Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola
felvételi tájékoztatója a 2011/2012 tanévre
Tisztelt Szülõk!
Nem kis gond eldönteni,
mi mindent adjunk meg
gyermekeinknek, hogy szellemi, fizikai és erkölcsi, valamint mentális képességeiket fejleszthessék, ugyanakkor biztosított legyen számukra a kikapcsolódás, a
szórakozás is. Ebben tud segíteni önöknek iskolánk, hiszen fõ célunk a fent említett képességeknek fejlesztése, kiteljesítése, a zene, a
tánc, a képzõmûvészet vagy
a színmûvészet segítségével.
MIT TESZÜNK A SZELLEMI KÉPESSÉGEK FEJLÕDÉSE ÉRDEKÉBEN?
Fejlesztjük a koncentrációt, a képzeletet és a memóriát.
MIT TESZÜNK A FIZIKAI KÉPESSÉGEK FEJLÕDÉSE ÉRDEKÉBEN?
Fejlesztjük a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket,
kilazítjuk a görcsöket.
MIT TESZÜNK AZ ERKÖLCSÖSSÉG
FEJLÕDÉSE ÉRDEKÉBEN?
A mûvészeti nevelés fejleszti egymás jobb megértésének, a magasabb szintû
együttmûködésnek, a fegyelemnek képességét.
MIT TESZÜNK A MENTÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLÕDÉSE ÉRDEKÉBEN?
A tánc, a képzõmûvészet,
a drámajáték vagy a zenetanulás legelõnyösebb adománya, hogy olyan képességeket alakít ki, amelyek különösen a mai idõkben fontosak. Ilyenek a kreativitás, a
rögtönzés, az empátia.

6–18 ÉVES KORIG
VÁLASZTHATÓ MÛVÉSZETI ÁGAK:
 KÉPZÕMÛVÉSZET ÁG
– RAJZOLÁS-FESTÉS-MINTÁZÁS TANSZAK
 IPARMÛVÉSZET ÁG
– KÉZMÛVES TANSZAK
 SZÍNMÛVÉSZETI-ÁG
– DRÁMAJÁTÉK TANSZAK
 ZENEMÛVÉSZETI ÁG
– KLASSZIKUS TANSZAK
– NÉPZENE TANSZAK
– JAZZ TANSZAK
 TÁNCMÛVÉSZET ÁG
– TÁRSASTÁNC TANSZAK
– MODERN-KORTÁRSTÁNC
TANSZAK

FELVÉTELI 2011. május 4.,
szerda 14.00–18.00
A FELVÉTELI EREDMÉNYE
2011. június 15-én 14 órától olvasható az iskola hirdetõtábláján illetve
honlapján.
BEIRATKOZÁSI FELTÉTELEK:
1. Sikeres felvételi, vagy az elõzõ
tanévrõl szóló, megfelelõ eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.
2. Az elsõ tanév térítési díjának befizetése.
3. A mûvészeti iskola házirendjének
elfogadása.
BEIRATKOZÁS:
2011. JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK
10.00–17.00
2011. JÚNIUS 17., PÉNTEK
10.00–17.00
Iskolánkról bõvebb információ:
www.twmi.hu,
Tel.: 06 26 525 330

Közlekedésbiztonsági nap
A Szentendrei Rendõrkapitányság Pomázi Rendõrõrse 2011. április 9-én 8.00-tól 12.00-ig ismételten
Közlekedésbiztonsági napot szervez
Pomázon. A fenti napon a személy
gépjármûveket díjtalanul átvizsgálják a Bús Autószervizben (Pomáz,
Füleki út 1. szám) és a Royal-Box
Autószervizben (Pomáz, Mogyoró
utca 16. szám) és hasznos tanácsokkal látják el a gépjármûvezetõket, a
nyári közlekedést illetõen. Mindkét
szerviz mûszaki vizsga állomás is,
így az átvizsgálást és idõpont egyeztetést követõen a gépjármû mûszaki
vizsgáztatására is lehetõség nyílik
vizsgadíj ellenében.
A programhoz csatlakozott a Há-

mori Sportbolt is (Pomáz, Kossuth út
37. szám), ahol a kerékpárok átvizsgálását hajtják végre díjmentesen, többek
között az „Iskola rendõre” programunk keretében. Itt tájékoztatást kapnak a kerékpárral közlekedõk a kerékpárok kötelezõ tartozékait illetõen is.
A Közlekedésbiztonsági nap keretén belül a fenti szervizekben a
rendõrhatóság lehetõséget biztosít a
gépjármû vezetõk és a kerékpárosok
részére KRESZ-TOTÓ kitöltésére,
ezzel is elõsegítve a szabályok felfrissítését, avagy elsajátítását. A tesztet helyesen kitöltõket hatóságom a
közlekedés biztonságával kapcsolatos ajándékokkal díjazza.
Kovács Róbert r. alezredes

TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai és iskolai beiratkozás
rendjérõl a 2011/2012-es tanévben
Tisztelt Szülõk!
A közoktatási törvény 24. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. A 2011/2012-es évi
nevelési évre történõ beiratkozáskor ez a 2006. január 1.–december
31. között született gyermekeket
érinti.
A közoktatási törvény 6. § (2)
bekezdése szerint a gyermek, ha
eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a
hatodik, legkésõbb, amelyben a
nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május
31. napjáig betölti, megkezdi a
tankötelezettség teljesítését. A
2011/2012-es évi tanévre történõ
beiratkozáskor ez a 2004. június 1.–
2005. május 31. között született
gyermekeket érinti. A szülõ kérésére tankötelessé válhat a hatodik
életévét december 31-ig betöltõ
gyermek is.
A beiratkozás idõpontja
az óvodában és iskolában
egyaránt:
2011. április 28. – április 29.
8.00–18.00
Kérjük a Tisztelt Szülõket,
hogy a beiratkozáshoz feltétlenül
vigyék magukkal:
 a szülõ (gondviselõ) személyi
igazolványát, lakcímkártyáját,
 a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímkártyáját,
 az iskolai beiratkozás esetében a
gyermek iskolaérettségérõl szóló szakvéleményt.
A beiratkozási körzetek az intézményekben, valamint Pomáz
város honlapján megtalálhatók.
(www.pomaz.hu).
Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a 2011. május 10-i
ülésén a felvételre jelentkezettek
számának figyelembe vételével javaslatot tesz a képviselõ-testület
számára az egyes intézményekben
indítható óvodai és tanulócsoportok számáról.
A képviselõ-testület a 2011.
május 17-i ülésén határozatot hoz
a 2011/2012. tanévben indítható
óvodai csoportok és elsõ osztályos
tanulócsoportok számáról.
A képviselõ-testület határozata
alapján a közoktatási törvény 65.,
illetve 66. §-ában foglaltakat, valamint az egyenlõ bánásmód elvét

szem elõtt tartva az intézmény vezetõje dönt a bejelentkezett tanulók felvételérõl, beírásáról, illetve értesíti errõl a szülõket.
Az óvodai felvételnél
alkalmazandó szabályok:
1. 1993. évi LXXIX. törvény a
közoktatásról 24., illetve 65. §ában szabályozottak.
2. Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek
számát, a fenntartó bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre.
3. Az óvodaköteles korú gyermek
felvételét a kötelezõ felvételt
biztosító óvoda, illetve kijelölt
óvoda (Kt. 30. §) nem tagadhatja meg.
4. A halmozottan hátrányos helyzetû, illetve az 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
41. §-ában szabályozottaknak
megfelelõen érintett gyermekek
felvételét a kötelezõ felvételt
biztosító óvoda nem tagadhatja
meg.
5. A felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról az óvodavezetõ dönt.
Az iskolai felvételnél
alkalmazandó szabályok:
1. 1993. évi LXXIX. törvény a
közoktatásról 6., 7., illetve 66
§-ában szabályozottak.
2. A kötelezõ felvételt biztosító
iskola, illetve kijelölt iskola
(Kt. 30. §) a tanuló felvételét
csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
3. Az iskolába felvett tanulók
osztályba vagy csoportba való beosztásáról az igazgató
dönt.
Az óvodai és iskolai felvételnél
alkalmazandó döntési
prioritások:
1. A pomázi oktatási–nevelési
intézményekben elsõsorban a
pomázi polgárok gyermekei kerülnek elhelyezésre, akik Pomázon
állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, és ezt
igazoló lakcímkártyával rendelkeznek.
2. Nem helyi lakost az óvodai
intézmény csak a helyi igények
maradéktalan teljesülése után vehet fel, és az esetet jeleznie kell a
fenntartó felé. Az iskolákban csak
akkor lehet nem helyi lakost elhelyezni, ha a fenntartói egyeztetésbõl nyilvánvalóvá válik, hogy valamennyi pomázi igény már maradéktalanul teljesült.
Pomáz Város Önkormányzata
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
kezett

egy

– MILYEN EMLÉKEI VANNAK,
olyan
fordulat,
amely a kommunista
MI JUT ESZÉBE ÁPRILIS 4hatalomátvételhez vezeRÕL?
tett. Ez nem csak rajtunk, és
– VAN ISMERETE
nem is csak a véletlenen múlt.
Érctorkok harsogták felszabaARRÓL, HOGY MI
dítónk
hõsi nevét, amely április
VOLT AZ A
4-rõl szólt. Felvonulások, gyõ„FELSZABAzelem-napi ünnepségek sorozata négy évtizeden keresztül köDULÁS”?
B. Lajos.
üzletember
– Mi is jut eszembe április 4rõl? A felszabadulás ünnepe
volt, valamint megemlékezése
annak, hogy Magyarországon a
II. világháború ezen a napon befejezõdött be 1945-ben. Ezt követõen a szovjet hadsereg tevékenysége megszállást jelentett
országunkra nézve. Az igaz,
hogy ha nem jöttek volna be, akkor Magyarország a fasiszta németeknek rabszolgája lett volna.
Ez volt a nagy „felszabadulás”.
Az oroszok nem csak bejöttek, de sajnos itt is maradtak.
Ezzel hazánk kikerült ugyan a
náci rendszer szorításából, de
más típusú rendszer keretei közé
került, amelyet a megszálló
orosz hadsereg jelenléte támogatott.
Formálisan úgy döntött, hogy
felszabadítóként fog érkezni, de
valójában megszállóként viselkedett. Ebben a korban a felszabadítás értelmezése más volt,
mint ahogy az a késõbbiekben
alakult. A régi rendszer megszûnése, összeomlása a háborús katasztrófa következtében, megteremtette annak lehetõségét,
hogy demokratikus fejlõdési folyamat a magyar értelmiségben,
liberális, baloldali politikai körökben indulhasson el. Az 1945ös választások nyomán bekövet-

telezte az ifjúságot, a kisdobosokat, úttörõket, a népet annak
megemlékezésére, amely a
kommunizmus terrorjáról szólt.

V. Éva
vállalkozó
Az április negyedike és a felszabadulás iskolai tanulmányaim során összemosódott. Mást
jelentett akkor és mást jelent ma,
felnõttként. Valószínû nem vagyok egyedül, akinek voltak ezzel kapcsolatban zavaros idõszakai, hogy nem értettük mi is történt akkor, és hol van az igazság.
Azt a „felszabadulást” azt hiszem, sokan kihagynánk a történelmünkbõl. Ennyi év után igen,
van ismeretem a jeles eseményekrõl. Sajnos, hogy így történt, e nélkül másként és jobban
élhetnénk.

L. Kálmán
nyugdíjas
A késõi tavasz miatt a legfontosabb a kerti munkák elvégzése, amely jó alkalom arra, hogy
távol tartsuk magunkat az országos és helyi politika zûrzavarától, mocskolódásaitól.
Bármilyen furcsa, nekem április negyedikérõl az ezzel kapcsolatos ünnepekrõl a béke, a viszonylagos jólét, a biztonság és
a nyugalom jut eszembe.
Ez persze nem zárja ki, hogy
hazánk szovjet csapatok általi

FUSS VELÜNK!
A március 16-i kezdéssel meghirdetett
heti háromszori futás egyre népszerûbb.
Minden hétfõn, szerdán és szombaton reggel 8 és 9 óra között birtokba lehet venni a
város labdarugó pályáját, s mindenki az
edzettségének megfelelõen futhat, kocoghat, sétálhat, kézi súlyzókat, gumiköteleket, expandert, futballt használhat. Fõként
idõsebb férfiak és nõk veszik igénybe a
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felszabadítását jó lenne nem
meg történté tenni. Ez az idõszak a magyar történelem olyan
negyvenéves idõszaka, amely a
polgári fejlõdés akadálya volt,
amelyben az ország egy idegen
hatalom katonai megszállása alá
került.

B. József
vállalkozó
Az apám tisztességgel elmagyarázta, mit jelent számunkra
április 4-e. Egy megszálló, szinte gyarmatosító nagyhatalom az
ország leigázását még meg is
ünnepelteti lakóival. Ennél megalázóbb dolgot ki sem találhattak volna! Csak és kizárólag
kényszerbõl mentem „ünnepelni”. 1974-tõl még a környékét is
elkerültem a megemlékezéseknek. Ellensége lettem nyíltan a
hatalomnak, mivel egyházi iskolába jártam. Apámat az elnyomó hatalom verte meg, börtönözte be, és õk tették lehetetlenné számára, hogy summa cum
laude végzettsége ellenére nem
dolgozhatott jogi pályán. Még
az én kezdõdõ pályámat is
majdnem derékba törték. Elégtétellel nyugtáztam, hogy törölték ezt a gyászos dátumot az állami ünnepek sorából. Még a törökök sem ünnepeltették meg
velünk augusztus 29-ét, a mohácsi csata évfordulóját.

F. Béla
’48-as veterán
Szabadon lehet véleményt
nyilvánítani a történelemrõl? Na
persze mindenkinek engedni kéne, és szégyen, hogy nem teszik.
Az 1945. április 4-e után az
akkori hatalmat gyakorlók jutalmazták a hazaárulókat, és a
kommunista ellenességet büntették. Több mint 10 ezer embert
végeztek ki a Szovjetunió kérésére. Több százezer magyar
menekült külföldre, nyugatra. Az itthon maradott árvák és az özvegyek a be-

szolgáltatást, legutóbb már 16-an rótták a
köröket a pályán.
Ismét felhívunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy a mozgás elõnyös hatással lesz
az egészségére, csatlakozzon hozzánk! A
pálya alkalmasabb a testedzésre, mint az
aszfalt. Nem veszélyes, a levegõ jó. A részvétel semmibe nem kerül, kötelezettséggel
nem jár. A jelszavunk továbbra is: „Háromszor az egészségünkért!”
-vim-

zárt ajtók mögött átkozódtak,
sírtak titokban. Nem lehetett
nyíltan kibeszélniük szívbemarkoló lelki traumájukat. Nos, a
nép ellenségei ezt a rezsimet nevezték békés, nyugalmi idõszaknak, a „felszabadulás” éveinek.

H. Bozsena
parapszichológus
A mai napig vitatott, hogy
„felszabadulás” vagy „megszállás” emléke április negyedike. A
nép egy része „megszállásnak”
éli meg a szovjet csapatok bevonulását, a másik fele úgy, hogy
Magyarországot „felszabadítottnak” véli. Akadnak, akik egyiket sem tartják igaznak.
Nem lenne szabad egyik kifejezést sem használni. Az emberek különbözõ módon élték át
ezt a történelmi idõszakot.
1945. április 4-én a német fasiszta uralkodása alól felszabadította a szovjet hadsereg Magyarország teljes területét,
amelynek legutolsó mozzanata
Nemesmedves elfoglalása volt.
Megemlíthetjük Magyarbük,
Szentimretelep, a Pinkamindszenthez tartozó Kapuy és Dénes-major elesett térségeket is.
A négy évig tartó második világháború során egymillió emberáldozat volt magyar területeken. A nemzeti vagyon mintegy
40%-a semmisült meg. Szovjet
fogságban kb. 600 ezren estek
áldozatul.
Amikor ezt hallom, hogy április 4-e, a mozgalmi dalok jutnak az eszembe, amit az iskolában tanítottak nekünk! –„Április
négyrõl szóljon az ének, / felszabadulva zengje a nép! / Érctorkok harsogva zúgják a szélnek /
felszabadítónk hõsi nevét!”
Ádor Katalin
Ünnepség a Hõsök terén, 1950

PORTRÉ

GLYKAIS GYULA
Pomázon született, a Magyar
Olimpiai Bizottság feljegyzései
szerint 1893. április 9-én, az
anyakönyvek adataiban április
3-án. A családja évszázadokig
Szentendrén élt. Az elsõ világháborúban olasz fogságba esett.
Kazamatába zárták õket, onnan
testileg, lelkileg megtörve került
haza. Csak hosszú gyõzködések
ellenére folytatta a kardvívást.
Nagyon jó evezõs volt, tagja a
Tisza Evezõs Egyletnek, és a
Hitel Bank Evezõs Egyletnek.
Vármegyei fõszámvevõként
dolgozott Szolnokon, majd a
Szekszárdi Városi Számvevõszék vezetõje lett. 1948. június
12-én halt meg Szekszárdon.
Elõször 16 évesen fogott kardot. 1912. december másodikán
Bécsben kardvívásban a 4. lett a
fõiskolások nemzetközi József
nádor emlékversenyén. 1927ben a Tisza István Vívó Klub
tagjaként csapatban országos
bajnok lett. 1927-ben Vichyben
az Európa Bajnokságon egyéniben a dobogó harmadik lépcsõjére állhatott. Két év múlva,
1929-ben Nápolyban egyéni Európa Bajnokká avatták. 1930-

ban Liegeben, majd 1931-ben
Bécsben az Európa Bajnokságokon az aranyérmes csapat elsõ
számú vívója. A korabeli újságok szerint ebben az idõben a világ legjobbjai között tartják számon, hiszen a vezérletével
1928-ban az amszterdami, majd
1932-ben a los angelesi olimpián a magyar kardcsapat aranyérmet szerzett.
Az elsõ mestere a BEAC-ban
dr. Gerencsér László volt. Majd a
nagyhírû Santelli Itale a MAFCban. Az olasz nem tudta kimondani a nevét „gereg”-nek nevezte. Majd elcsavarta „glykas”-ra.
Mindkét világhíres edzõ megjósolta neki a fényes jövõt.
Az elsõ világháború miatt a
korábban neves szolnoki vívóklub elsorvadt. De az új elnöke,
Alexander Imre vívóakadémiát
rendez és meghívja Glykaist.
Munkát kap, és ott ragad a Tisza
István vívóklubban. Szombatonként Pesten Santellinél gyakorol
Gerevich Aladár és Petschauer
Attila társaságában. Santelli nagyon fukarkodik a sportolói dicséretével. De a „gereg”-rõl így
beszél az újságíróknak: „Á, ké-

FOTÓ FORRÁSA: INTERNET
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rem, a Gilkas szédületes technik.
Amúgy igazán csak vele tudok
iskolázni. Valahogy összenõttem vele.”
Hajdú dr. ezt írja róla: „Igen
szerény ember volt. Szomorkás.
Ha tehette a háttérben maradt.
Menekült a tapsok elõl. Olyan
magam útját járom, féle.”
Kalmár István a Los Angeles-i
olimpiáról írott könyvében ezt
jegyzi fel róla. „Kicsit különc
ember volt. Odafelé, az Empress
of Britain óceánjárón õ volt a vívók szobaparancsnoka. Este lefekvést vezényelt, de a vekkerével óránként felcsörgette magát
cigizni. Elszítt egyet, aztán nyugodtan aludt tovább.”
Glykais Gyula mindenért szívósan küzdött. 1925-ös EB-n
még nem helyezett. 1929-ben
szintén az EB-n legyõzi

A kardozók csapatversenyében
Glykais Gyula az olasz
Oreste Puliti ellen vív
Petschauert, majd az olaszok
kedvencét Marzit, és aranyérem.
Nedo Nadl az 1920. évi antwerpeni olimpia öt aranyérmes vívója, vívómester, a nápolyi EB-n
újságíróként dolgozott. Így értékel: „A bajnoki koszorú méltó
vívónak jutott. Glykais volt a
legjobb. Õ a klasszikusabb és
legortodoxabb vívó, akit Magyarország valaha is felkutatott”. Az 1928-as és 1932-es
olimpiákat keményen végigverekedte az aranyakért. Néhány
év múlva a versenyzést abbahagyta, de gyakran megjelent
Santelli vívótermében. Egy darabig hallgatta a pengék csengését, majd levetette a kabátját és
felment a pástra. Az öreg
„gereg” a legjobbjainkkal is állta sarat. Tudjunk róla, és legyünk büszkék rá!
V. M.

JÓTÉKONYSÁGI EST A HONTALAN KUTYÁKÉRT
Három hét állt rendelkezésre az elõkészületekhez. Nagyon izgultunk, hogy össze
tudjuk-e szedni a szereplõket, elõ tudjuk-e
készíteni a mûsort, megszerezzük-e a tombolatárgyakat, készen lesznek-e a plakátok
és szórólapok idõben, és lesz-e aki kiszórja
azokat, képesek leszünk-e elkészülni a dekorációval, valamint tudunk-e megfelelõ
mennyiségû süteményt készíteni és beszerezni elegendõ italt. Amikor mindez összeállt, már csak azon idegeskedtünk, hogy eljön-e valaki egyáltalán…
De február 25-én, 18 órakor óriási sor kígyózott a mûvelõdési házban. Számunkra is
elképesztõ módon alig fértünk be a nagyterembe. Az egész termet tele raktuk asztalokkal és székekkel, a falak mellé körben
székeket állítottunk, és még így is álltak sokan. Hihetetlenül sokakat érintett meg az
összejövetel témája. Úgy tûnik, van remény
tehát, igenis érdekli az embereket a hontalan kutyusok sorsa.
A közönség vegyes életkorú volt, minden
korosztály képviseltette magát. A bevételünk összesen 185 000 Ft volt. Ezt túl azon,
hogy nagyon örülünk neki, azért is tesszük
közzé itt az újság hasábjain (is), mert APEH
ellenõrzés is történt ott a helyszínen!
A mûsor fõleg énekes, táncos és zenei
mûsorokból tevõdött össze, tehát elmondha-

tó, hogy kulturális szórakozást nyújtott. Hihetetlenül tehetséges elõadókat láthatott a
közönség. Köszönetünket szeretném kifejezni az összes szereplõnek a készséges jelenlétért, a magas szintû elõadásért, a jó hangulatért. Láthattuk a Sashegyi Sándor Általános és Szakközépiskola diákjait, a Móricz
Zsigmond Gimnázium diákjait, Novák Marcsit, Balogh Szabinát, Schwartz Dávidot,
Orosz Nikolettát, Németh Dávidot, Nyári
Dórát, Greff Melindát, Csenki Lillát,
Jekelfalussy Boglárkát, Martina Dzsenifert,
Faragó Esztert, a Szeráj Hastáncstúdió elõadóit, a Julcsi Mozgásstúdió növendékeit,
Tóth Lázárt, Szatmári Kristófot.
Köszönet illeti a tombolatárgy adományozókat is. Szinte felsorolni is nehéz, hiszen most láthattuk, hogy milyen készségesen „megmozdulnak” Pomáz vállalkozói.
Köztük: Amfora Szépségszalon, Tímea Virágbolt, G. Szabó Éva, Édenkert Vegyeskereskedés, Álomlángos Bt., Novák Zsuzsa,
Hajni Virágbolt, Németh Éva, Jancsó Mariann, Búsné Szórádi Ildikó, Nyitrai Jánosné,
Takácsné Nagy Zsuzsanna.
Bár utoljára maradt, de talán a legnagyobb és legfontosabb meglepetés volt,
hogy Pomáz Város Önkormányzata egyszeri adományként 50 000 Ft-ot juttatott állatotthonunknak. Valamint ott a helyszínen

két hatalmas üvegben 1 Ft-os és 2 Ft-os érmékbõl álló gyûjteményt is kaptunk Rédei
Imre képviselõ úrtól. Ezt beváltva 9655 Fthoz jutottunk. Külön köszönetet kell mondanunk az önkormányzatnak ezekért az
adományokért.
Az est bevétele számunkra életmentõ,
ugyanis az 1%-ból származó bevételünk
évrõl évre csökken, viszont kutyáink száma, a mûködési költségünk és önkénteseink
munkája nõ. Nagy nehézségek árán tudunk
fennmaradni és megfelelõen mûködni.
Az est után sokan felhívtak gratulálni, és
(meglepetésemre) többen azt szerették volna tudni, hogy mikor lesz a következõ jótékonysági est az állatotthonért.
Minden önkéntesnek, fellépõnek köszönöm a munkáját, aki segített összehozni ezt
az estet, és köszönetemet fejezem ki a résztvevõ és távolmaradó adományozóknak,
akik a belépõjegyek és a támogató jegyek
megvásárlásával hozzájárultak mûködésünkhöz.
Mezei Szilvia egyesületi titkár
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KULTÚRA

SZSZK-PROGRAM
– Idõsek
nappali ellátása

LEHETETLEN?
Nem, valószínûleg semmi sem lehetetlen, ha
vannak emberek, akik ugyanazt akarják és tesznek is érte, ami csak telik tõlük. A Pomázi Alkotó Csoport az Ifjúságért Egyesület (röviden PACSI) is azért jött létre, mert mi fiatalok, akik alapítottuk, célul tûztük ki, hogy megmozgatjuk
Pomáz lakosságát testestül lelkestül. Ennek jegyében szerveztük eddigi programjainkat, amelyekre méltán vagyunk büszkék: a Pomáz-napi
sátrunk, gyermeknapi bmx-es bemutató, SokSzem-Közt. Jelen írásomnak célja pedig éppen
ez utóbbi programsorozat népszerûsítése.
A Sok-Szem-Közt címmel futó, kerekasztal
jellegû beszélgetõs mûsorsorozat alapötlete az,
hogy megmutassuk emberközelbõl azokat a hírességeket, akik Pomázon, illetve a közelében élnek. Ebbe a közelségbe, természetesen, a fõváros
is beletartozik, egyrészt a nem túl nagy földrajzi
távolság miatt, másrészt, mert íróink, mûvészeink közül sokan élnek Budapesten.
A programsorozat 2010. novemberében indult,
és eddig közel havi rendszerességgel jelentkezett. Vendégeink voltak: Sipos Katalin mûfordító, publicista, Ferencz Balázs Roland, aki a
Sajnrana együttes frontembere, zeneszerzõ és
nem mellesleg hüllõszakértõ, Kukorelly Endre
József Attila díjas költõ, író, kritikus.
A hosszú tél úgy tûnik rajtunk is nyomot hagyott, mert kisebb kihagyás utána tavasz közepén, április 14-én este 6 órára várjuk legújabb
vendégünket a Karitász Házba: Vámos Miklóst,
akit – úgy érzem – sokunknak nem kell bemutatnom, hiszen számos regény és filmforgatókönyv
írója, televíziós mûsorok megálmodója és létrehozója (mint például: Lehetetlen?, Rögtön, Két
ember, Kész regény). Az utóbbi években a Nyu-

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal

Adóhatósági Csoportjának
bankszámlaszámai:
Építményadó számla
10403057-50485456-57481022
Telekadó számla
10403057-50485456-57481039
Gépjármûadó számla
10403057-50485456-57481266
Iparûzési adó számla:
10403057-50485456-57481091
Talajterhelési díj számla
10403057-50485456-57481156
Késedelmi pótlék számla
10403057-50485456-57481118
Eljárási illeték számla:
10403057-50485456-57481084
Bírság számla
10403057-50485456-57481101
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
befizetéseit átutalással teljesíti a közlemény rovatban szíveskedjék feltüntetni nyilvántartási számát (mutató)!
Nyilvántartási számát megtalálja a kiküldött határozat iktatószámának utolsó tagjaként (az évszám után), vagy a
kipostázott csekk feladóvevényének
„A megbízás (befizetés) jogcíme” rovatában feltüntetve.
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A Vróci út
végén...
A számtalan
közül
az egyik
„csendélet”,
amelyet vonz
a tiltótábla.
FOTÓ: BATA
GYÖRGY

gati téri Alexandra Könyvesházban vezetett riportmûsorokat a hazai mûvészeti élet kivállóságaival. Áprilisban pedig a mi vendégünk lesz.
Reméljük, hogy önök közül akik csak tehetik, eljönnek, és eltöltenek egy kellemes, gondolatébresztõ estét Vámos Miklóssal! Az est során bárki
felteheti kérdéseit a vendégnek, hiszen éppen ez
a mûsor lényege: kerüljenek közel hozzánk,
akikre méltán vagyunk büszkék. És hogy az este
igazán hangulatos legyen, minden vendégünket
teával és süteménnyel várjuk!
Ugye, nem lehetetlen, hogy április 14-én este
sokunknak fog örömet okozni, hogy a nagy mesélõ ismét elvarázsolhat minket...?
Albert Ágnes (PACSI)

Április 4. 10.00–11.00
Gyógytorna, Egészségügyi
elõadás, du.: kézmûves foglalkozás
Április 5. Daloló délelõtt;
du.: játék
Április 6. Kirándulás
Április 7. 10–11 Gyógytorna, testsúly- és vérnyomásmérés, du.: készülõdés –
Költészet Napja
Április 8. Tea délelõtt;
du.: séta a környékben
Április 11. 10.00–11.00
Gyógytorna, Költészet Napja (versek, novellák felolvasás, szavalás stb.)
Április 12. Bibliaóra –
Molnár Antal, du.: éneklés
Április 13.
Dr. Gyõrffy Sándor növényismereti ea.; du.: sütés
Április 14. 10.00–11.00
Gyógytorna, beszélgetés,
pedikûr, du.: Zeneiskolások
mûsora (du. 14 h)
Április 15. Film-klub, fodrász, du.: játék
Április 18. 10.00–11.00
Gyógytorna, du.: beszélgetés, felolvasás
Április 19. Óvodások mûsora, du.: éneklés
Április 20. 10.00 Nyilas
Zoltán – Istentisztelet
du.: kézmûves foglalkozás
Április 21. 10.00–11.00
Gyógytorna,
Név- és születésnaposok
ünneplése, köszöntése
Április 22. Nagypéntek –
megemlékezés, du.: Föld
Napja – beszélgetés
Április 25.
Húsvét Hétfõ
– munkaszüneti nap
Április 26.
Bibliaóra – Molnár Antal,
du.: sütés
Április 27. Beszélgetés,
fejtörõ és társas játékok
du.: éneklés, séta
Április 28. 10.00–11.00
Gyógytorna, pedikûr
du.: felolvasás
Április 29. Irodalmi délelõtt: Marosi Éva; fodrász
du.: hónapzárás
Május 2. 10.00-11.00
Gyógytorna;
du.: beszélgetés
Május 3. Kirándulás
Május 4. Készülõdés
– Majális (mûsor, díszítés)

KULTÚRA

XIII. KÓRUSTALÁLKOZÓ

Musicantus Gyermekkar

TWMI kiskórus

vezényel Bokorné Forró Ágnes

vezényel Albrechtovics Miklósné

Kertbarátorok
vezényel Juhász Balázs

Már hagyománnyá nemesedett a kórusok találkozója,
amelyet márciusban tizenharmadszor rendeztek a mûvelõdési házban. A környék
énekkarai mellett az idén
Amerikából is érkeztek vendégek. A karmesterek egybehangzó véleménye szerint
mérhetõ a kórusok töretlen
fejlõdése. A kilenc kórusban
összesen csaknem 200 énekes lépett fel.
V. M.

Budakalászi Énekkar

Eszterlánc Nõikar

vezényel Méhes Imre

vezényel Albrechtovics Miklósné

Pomázi Cecília Kórus

Psalmus Kórus

vezényel Silacher Miklós

vezényel Blaskóné Timár Eszter

TWMI Vegyeskar

Chadron State College Choir „Arioso”

vezényel Méhes Imre

vezényel Una Taylor
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EGÉSZSÉG

ASZTROLÓGIA TANFOLYAM INDUL
A POMÁZI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
„Csak azt tudom irányítani és uralni, aminek
tudatában vagyok. Aminek nem vagyok tudatában, az engem irányít.”
/Sir John Whitemore/
Az asztrológia nem azonos az újságok, rádiócsatornák vagy egyes internetoldalak asztrológia
– megközelítésével, hanem egy több ezer éves tudomány, amelynek nyomait már az ókori Mezopotámiában is fellelték, és történelmi korszakokon átívelõen a mai napig használják szerte a világban. Talán kevesen tudják, de a világ vezetõ
politikusainak is vannak asztrológiai tanácsadóik, de a társadalmi kérdéseket megelõzve nyilván
mindenkinek a saját sorsa jut eszébe, ha ezt a szót
hallja.
Az asztrológia egyrészt összetett és bonyolult,
másrészt letisztult és egyszerû logikai- és szimbólumrendszer, amely képes az egész univerzum
mûködésének leírására, és útmutatást adhat az
egyéni sorsok útvesztõiben is.
Olyan horoszkóp nincs, mint ahogyan olyan
sors sincs, ami gondoktól teljesen mentes életet
vagy tökéletes harmóniát mutatna, tehát valamiben mindegyikünknek kell még fejlõdnie, ezért
születtünk erre a világra. A horoszkóp egy térkép, amely segít eligazodni a fejlõdés útján, egy
olyan önismereti eszköz, amelynek tanulmányozásával választ kaphatunk kérdéseinkre.
– Vajon milyen feladataim voltak, vannak és
lesznek még az életem során?
– Mit tartogat számomra a jelen és a jövõ?
– Hogyan tudnék szeretetteljesebb kapcsolatot
kialakítani partneremmel, vagy ha egyedül
élek, akkor párt találni?

– Miért van az, hogy folyton ugyanolyan típusú
akadályok keserítik meg mindennapjaimat?
– Hogyan tudnám a gyereke(i)m nevelése során
felmerülõ problémákat kezelni?
– Milyen lelki és szellemi háttere van betegségeimnek, és hogyan gyógyulhatnék meg a legeredményesebben?
Még folytathatnám a kérdések sorát, de kedvcsinálónak legyen elég egyelõre ennyi.
A tanfolyam anyaga ötvözi a hagyományos és
modern szemléletet, az oktatás önismereti–pszichológiai irányultságú.
A kurzus elsõ felében az asztrológia alapjait
tanuljuk meg, a jegyek, házak, fényszögek, bolygók jelentését. Ez a tudás azoknak elegendõ, akik
szeretnék egy kicsit mélyebben érteni az asztrológia mûködését, és saját, esetleg közeli hozzátartozóik, barátaik horoszkópját elkészíteni és legalább alapszinten értelmezni. Aki úgy érzi, hogy
számára ez megfelelõ, az ezen a ponton befejezheti tanulmányait.
A tanfolyam második felében a horoszkóp mélyebb szintû elemzése, valamint az asztrológia
speciális területei kerülnek sorra, így pl. két horoszkóp összevetése (szinasztria), amely az emberi kapcsolatok (párkapcsolat, szülõ–gyerek
kapcsolat, üzleti kapcsolat stb.) mélyebb megértését teszi lehetõvé, az egészségügyi asztrológia,
amely a betegségek lelki hátterével, és asztrológiai analógiáival foglalkozik, vagy a prognosztika, amely a jövõben rejlõ lehetõségek megismerésében segít.
Ha kész az önismeret útjára lépni, ha a fenti
kérdésekre szeretne választ kapni, jelentkezzen
bátran! (Részletek a plakátokon)

Energetikai korszerûsítés a Gálfi Béla
Nonprofit Kft.-nél uniós támogatással
Több mint 170 millió forint
vissza nem térítendõ európai
uniós támogatás segítségével
korszerûsíti a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság a pomázi ingatlanán található Kiskovácsi Kórház két épületének
energetikai rendszerét.
Greff Gábor projektmenedzser ismertette, hogy a Rehabilitációs Társaság évek óta
törekszik arra, hogy a betegek számára
megfelelõ körülményeket biztosítson, és a
közérzetet, életminõséget befolyásoló fejlesztéseket hajtson végre. A projektgazda
hosszú távú célja, hogy intézményeiben a
fenntarthatóságot – energiafelhasználás hatékonyságot, energia-megtakarítást – is növelje.
Greff Gábor azt is elmondta, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítandó energetikai beruházás
a társaság irányítása alá tartozó kórház két
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épületének
épületszerkezeti
energetikai megújítását eredményezi. Mindkét épület teljes felületén utólagos hõszigetelést
kap és lecserélik a korszerûtlen
nyílászáró szerkezeteket is.
A projekt eredménye a beruházó szándéka szerint nem csupán a költségmegtakarítás. A fejlesztés tényének, várható eredményeinek a városban történõ ismertetésével
minél szélesebb réteg környezettudatos
gondolkodását kívánja elõsegíteni.
A projekt hosszú távú közvetlen célja,
hogy a korszerûtlen épületszerkezetet
hõszigetelje és nyílászáróit cserélje, így egy
modern, energiatakarékos egészségügyi
épületet hozzon létre. Ezáltal jelentõsen
csökkenthetõ az eddigi magas földgázfelhasználás, ezen keresztül pedig a magas
üzemeltetési költségek. A fejlesztés hoszszabb távon hozzájárul a jelenlegi országos
szintû földgázfelhasználás, és szennyezõanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

ALKALMAZKODÁS
Most értelmezgetjük a szó tartalmát.
Minden nap bebizonyosodik, hogy gyakorlása nélkül nehézzé, sõt szinte lehetetlenné válik az életünk. Óráról órára
újabb és újabb terhek rakódnak a vállunkra. Ha nem tudjuk megtanulni a cipelésük technikáját, agyonnyom bennünket. Az egyik oldalon a fenntartásunk visszafoghatatlan és szédületes
növekedése, a másik oldalon a bevételeink meredek zuhanása. Ideig-óráig
védekezhetünk alkalmazkodással.
Az élelmiszer boltokban az emberek
hosszú ideig vizsgálják az árakat, csak a
legszükségesebb ennivalókat teszik a
kosárba. Az autók száma észrevehetõen
megfogyatkozott az utakon. Aki teheti
gáz helyett minden mást eltüzel a kazánjaiban, hidegebb lakásban felöltözve járkálunk. Nagy a keletje az energiatakarékos égõknek, ám az áruk borsos. Tapasztalatból tudom, hogy egyre többen
újra mûvelés alá fogják a kertjüket, mert
a zöldség-, gyümölcsárak lassan megfizethetetlenek. Sajnos, a növényvédõ
szerek drágává teszik a termelést. A cipészek már nem panaszkodnak arra,
hogy nincs mit javítani. Új ruhát csak
akkor veszünk, ha a szükség elkerülhetetlenné teszi. A sor korántsem teljes,
sajnos a végtelenségig lehetne folytatni.
Az érem másik oldala, hogy nincs
munkahely, ha van, egyre kevesebb a
borítékban talált pénz, vagy hónapokig
kimarad a fizetés. Aki dolgozni akar,
már mindent elvállal, gyakorlatilag közömbös, hogy mi a szakképzettsége,
csak legyen valami, mert havonta több
csekket kapunk, mint levelet. Az ország
háromnegyede – a rezsiköltségeken felül
– a különbözõ hitelek miatt eladósodott.
A kormány intézkedései nyomán mindig
reménykedünk, hogy lazul a szorítás, de
ez nem akar bekövetkezni. A fuldokló
családok fuldokló településeken élnek.
A tartalékok elfogytak, nincs mihez
nyúlni, a zálogházak virulnak.
Ezek után mit lehet tenni? Alkalmazkodunk, mert az élet élni akar. Ha Darwinnak igaza van, az emberiség lyukszájúvá, lapossá, apróvá, bokorlakóvá és
szõrössé alakul át. Azt a bizonyos nadrágszíjat, aminek az összébb húzására az
életem során oly sokat bíztattak, el lehet
dobni, mert nem lesz hová feltenni.
Azonban a végtelenségig semmit nem
lehet fokozni. Az alkalmazkodást sem.
Mihez nyúljunk? A hedonizmushoz
vagy a kötélhez? Elkeserítõ, hogy a tudomány szédületes fejlõdésének árnyékában idáig jutottunk! Vörösmarty óta
nincs válasz a kérdésre: „Mi dolgunk a
világon?” S a költõ válasza sem megoldás: „küzdeni erõnk szerint a legnemesbekért”. Mert honnan és meddig lesz
erõ, ilyen körülmények szorításában?
-vim-

KÖZÉLET

A MÛVELÕDÉSI
HÁZ

MEGINT MÁSOK MOCSKÁT...

ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJA
ÁPRILIS
11. hétfõ 10:00- 15:00
VERSMEGÁLLÓ
A Költészet Napjára
emlékezünk!
Mondjuk, énekeljük,
mondjunk, énekeljünk, olvassunk verseket! Egyénileg, csoportosan, élõben és
lemezekrõl folyamatosan
szól, száll a költemény.
15. péntek 18:00
Wass Albert est:
SZERELMEM, ERDÉLY
Rékasi Károly önálló estje
Rendezte: Koltay Gábor
Belépõ elõvételben 1200 Ft,
a helyszínen 1700 Ft.
16. szombat 10:00–12:00
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, locsolóversek,
játékok.
Belépõ: 300 Ft.
MÁJUS
1. vasárnap 10:00–17:00
MAJÁLIS
Színpadi mûsorok felnõtteknek és gyerekeknek, játszóház, légvár, 30 éves a mûvelõdési ház, intézmények,
civil szervezetek, baráti társaságok bogrács-partija.
23–28.
naponta 10:00–17:00
JÁTÉKOS TUDOMÁNY
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
Egy kiállítás, amely játékos formában mutatja be a
természeti törvényeket a
látogatóknak, méghozzá
úgy, hogy a kiállított az
eszközöket saját maguk
mûködtethetik.

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

A kertbarátok és a német kisebbségi
önkormányzat tagjai a HÉV-állomás
melletti park egy év alatt összegyûlt
szemetét takarították el
A történet három évvel ezelõtt kezdõdött azzal, hogy levéllel megkerestem a BKV akkori vezetõit és felajánlottam:
a
Pomázi
Kertbarátok
Porpáczy Aladár Egyesülete
szerény anyagi támogatásért
elvállalná a HÉV-állomás környékének rendben tartását.
Hosszabb idõ után sürgetésemre választ kaptam, amely szerint a vállalat illetékeseinek
megfelel a park tisztasága,
egyébként erre a célra nincs
pénzük, de azt köszönettel
vennék, ha ingyen kitakarítanánk. A kissé nagyképû és hazug állítás felbosszantott, és
magam javasoltam a tagoknak,
hogy ne foglalkozzunk a dologgal. Az állomás környéke
maradt Pomáz szégyene.
Március derekán felhívott
özvegy Vicsi Lászlóné, mondván, hogy nem bírják tovább
nézni a BKV szemétdombját,
takarítanának, de kevesen vannak, segítenének-e a kertbarátok. A levélváltásra emlékezve
legszívesebben azt mondtam
volna, hogy nem, de a civil
kezdeményezésnek örülve, és a

város érdekeit nézve azt mondtam, hogy rendben. 19-én
szombaton a 17 kertbaráttal
együtt húszan álltunk munkába. Ötvennél több zsákot raktunk meg szeméttel és rohadt
falevéllel, kivágtuk a CBA parkolójának végében álló jókora
rózsabokrot, Fodor Lajos vállalkozó ingyen elszállította a
szemetet. A kertbarátok pénztára terhére majdnem 4000 forintért vásároltunk mûanyag
zsákokat. A biciklitároló mögött találtunk néhány talicskányi lótrágyát. Azt már nem volt
gusztusunk összeszedni, elég
volt gyomorforgatónak a többi.
A „lóáldást” megmutattuk a tulajdonos BKV dolgozójának,
aki elképedve vakargatta a fejét, hogy mit tegyen a „citromokkal.” Még be sem fejeztük
a takarítást, amikor néhány „takarítónõnk” vitába keveredett
néhány fiatallal, akik a „frissen
mosott” talajra csikkeket, papírokat dobáltak. Csak röhögtek
a dorgálás hallatán, azt sem
voltak hajlandók megmondani,
melyik iskolába járnak. Egyébként teljesen mindegy, a taná-

BioBOLT

Mindig egy lépéssel a betegség elõtt!
Hétfõtõl péntekig: 9–13; 14–18-ig
Szombaton: 9–13-ig
Pomázon a HÉV-átjárónál,
Bihari J. u. 1.
Tel.: 06/20-498-5672

roknak úgy sincs semmilyen
eszközük a nevelésre.
A tények rögzítésén kívül a
cikk megírásával az a célom,
hogy felszólítsam mindazon illetékeseket, akik szemétlerakóvá züllesztették a forgalmas állomás parkját és környékét,
hogy megújult erõvel folytassák a szemetelést! A kultúra és
a tisztaság iránti undoruk erre
kötelezi õket! A felelõsségre
vonástól nem kell félniük! A
többségben lévõ rendpártiak
már belefáradtak a harcba, félnek is, mert a törvények ellenük
vannak. Hatvan éve nem hallottam olyat, hogy a rendõr vagy
közterület-felügyelõ az eldobott
szemétért helyszínen bírságolt
volna. A tulajdonos BKV inkább tízmilliókat fizet végkielégítésre, mintsem a kötelességét
teljesítené. Tehát nyugodtan
szemétbe süllyeszthetitek a várost, ti vagytok az urak, nektek
vannak személyiségi jogaitok!
Majd mi takarítunk, mert valaki
vagy lónak vagy lovasnak születik. Ti vagytok az utóbbiak,
de a lócitromot nem mi tettük
oda!
-vim-

A sakkjátékot
kedvelõk részére
Pomázon
a Beniczky utca és a
Dankó utca sarkán,
az MSZP klubhelyiségében kedden és
csütörtökön
fél 5-tõl kb. 8 óráig
mûködik
a SAKK KLUB.
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

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

KÖZRENDVÉDELEM
A statisztikai mutatókon kívül a
közbiztonság javításának egyik nagyon fontos szempontja, hogy a lakosság hogyan ítéli
meg tevékenységünket. Rendszeresen szóvá
teszik közmeghallgatásokon, önkormányzati
beszámolókon, hogy az utcán kevés rendõrt
látnak. Ha megvizsgáljuk példának okáért
csak azt az egy tényt, miszerint 2002-óta folyamatosan emelkedik a végrehajtott küldések száma. Minden évben 100-150 küldéssel
hajtottunk végre többet. A kirívó emelkedés
2008-ról 2009-re látszik. Addig, amíg 2008ban 1608 küldést hajtott végre a rendõrõrs állománya, addig 2009-ben 2599-et, míg
2010-ben 2596-ot. Ez óriási szám! Ez semmi
másnak nem tudható be, mint az egyre növekvõ feladatoknak. Már a tavalyi évben is
ígéretet tettem arra, hogy mindent el fogunk
követni annak érdekében, hogy a szolgálatban lévõ állomány a lehetõ legtöbbet legyen
a közterületen, tehát az állampolgárok szeme
elõtt, sajnos csak ígéret maradt. 2010-évben
1 fõ létszámfejlesztést kaptunk, de 1 fõ áthelyezésre is került. Az 1 fõ a tiszthelyettesképzõ iskola elvégzése után került állományunkba. Amíg 2000-ben 10,08 óra jutott 1
fõre, addig 2009-ben ez a szám már csak
5,67. 2010-ben némi emelkedés tapasztalható, hiszen 5,87-re emelkedett. Az okokat

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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megvizsgálva megállapítható, hogy évrõl évre egyre több feladatot kell megoldani nem
ugyanannyi, hanem kevesebb kollégával.
Arányaiban a kapitánysági adatok is némi
emelkedést mutatnak a 2009-évihez képest.
6,09-rõl 6,12-re emelkedett a Közrendvédelmi Állomány 1 fõre jutó közterületi órája. Az
okok között még meg kell említenünk, hogy
a nem bûnügyi megkeresések száma 1056ról 1122-re, a lakhely megállapítások száma
205-rõl 255-re emelkedett. Ezek végrehajtása is jelentõs erõt, illetve idõt von el a közterületrõl.
A fenti körülmények ellenére az õrs állományának intézkedési aktivitása emelkedést
mutat. Például a szabálysértési feljelentések
száma. 2009-ben 556, 2010-ben 595, a megbírságolt személyek száma. 2009-ben 387,
2010-ben 488. Sajnos továbbra is elmondható, hogy a közlekedési morál (tekintettel arra,
hogy a szabálysértési feljelentések nagy részét közlekedési szabálysértések elkövetése
miatt szabjuk ki) nem javult a területen.
Látogatottság szempontjából Pomáz területén kiemelést érdemelnek a város melletti
erdõk és a környékükön lévõ parkolók. A
környék adottságaiból adódóan nagyon sok
pihenni, piknikezni, kikapcsolódni vágyó
keresi fel a környéket fõleg hétvégén, akik
jellemzõen gépjármûvel érkeznek és a területen parkolnak. Ezen gépjármûvek a gépkocsi feltörések szempontjából veszélyeztetettek, fõleg akkor, ha ezek a személyek a
kocsikban látványosan értékeket hagynak.

A területen országos jelentõségû, évente
megismétlésre kerülõ rendezvény nem történt. 2009-ben 45, míg 2010-ben 55 rendezvényt biztosított a rendõrõrs állománya esemény és balesetmentesen. A helyi jelentõségû és általában az itt lakókat megmozgató
rendezvényeknek jelentõs a száma. A nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeknél igénybe vesszük a polgárõrök segítségét és esetenként segítséget kapunk a kapitányságtól is. A területünkön megtartott rendezvényekre a biztonság a jellemzõ, rendzavarások nem fordultak elõ.
A rendõrõrs járõr állománya folyamatos
járõrszolgálatot lát el váltásos rendszerben.
Általában egy-, kettõ- vagy nagyon ritkán
háromfõs gépkocsizó járõrt tudtunk egyidõben a területre vezényelni. 2010. évben Budakalászon 3 fõ, Pomázon 3 fõ, Csobánkán,
Pilisszentkereszten és Pilisszántón 1-1 fõ
körzeti megbízott teljesített szolgálatot vezényléses szolgálati rendben, ami azt jelenti,
hogy nemcsak hivatali munkaidõben dolgoznak. Hivatali munkaidõn túl (délután, illetve
éjszaka) a rendõrt lehetséges, hogy nem látja
a lakosság, de kint van a területen. Több alkalommal közös szolgálatot láttak el a budakalászi, csobánkai, pomázi körzeti megbízottakkal a saját, illetve Pomáz területén. A jövõben szeretném megvalósítani azt, hogy a
körzeti megbízottat csak a legszükségesebb
esetben vonjam el területérõl.
A bejelentésekre a lehetõ legrövidebb idõn
belül igyekszünk reagálni, de az õrs illetékességi területének nagysága, domborzati viszonyai – elsõsorban a téli hónapokban negatívan befolyásolja reagálási idõnket. Az állomány szakmailag jól képzett, megfelelõ
helyismerettel és emberismerettel rendelkeznek. Rendõreink szakszerûen és jól intézkednek. Sem 2009-ben, sem 2010-ben egyetlen
panasz sem érkezett kollégáim intézkedésére. Emellett tapasztalható, hogy az elfogott
elkövetõk egyre többször feljelentik a velük
szemben intézkedõ rendõröket. Ez még inkább a szakszerû, jogszerû intézkedésekre
sarkallja az állományt.
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

SZOLGÁLTATÁS

MARIKA KONYHÁJA

TÖLTÖTT
BÁRÁNY
A húsvéti nagy lakomák
része lehet ez a könynyen elkészíthetõ étel.
Elõre
elõkészíthetõ,
frissen süthetõ, szépen
tálalható. Némi kreativitással finom, friss salátát is kitalálhatunk,
kínálhatunk mellé.
Szép ünnepet!
Jó étvágyat!
Hozzávalók:
2 db báránylapocka
(egyenként kb. 50 dkg),
felnyitva, hogy tölteni
lehessen,
2-3 ek olaj,
10 dkg rizs,
2 gerezd fokhagyma,
1 vöröshagyma,
1 paprika,
4-5 ek. petrezselyem,
1 kk. só,
2,5 dl paradicsomlé,
csipet bors.

Forró olajban megpirítjuk
a rizst, a kockára vágott
hagymát, a fokhagyma felét
és a feldarabolt paprikát,
idõnként megkeverjük. Ha a
rizs megpuhult, beletesszük
a sót, borsot, petrezselymet.
Ráöntünk 2,5 dl vizet és befedve takaréklángon pároljuk, míg a víz teljesen elfõ
(kb. 10 perc) ezzel a töltelékkel töltjük a húst, a nyílást bevarrjuk.
A húst kívülrõl megsózzuk, borsozzuk, bedörzsöljük a maradék fokhagymával. Tepsibe tesszük, ráöntjük a paradicsomlevet és
még kb. 5 dl vizet. Kb. 2 óra
alatt – idõnként a levével
meglocsolva – megsütjük.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Úgy tûnik, hogy Sándor, József és Benedek meghozták a
meleget és a várva várt tavaszt.
Ám hajnalban madárcsicsergésre és mínusz fokokra ébredünk, s ez legyen intõ jel azoknak, akik már bízva a napközbeni jó idõben kihelyezték az
eddig lakásban tartott növényeiket! A leanderekkel, angyaltrombitákkal meg kell
várni a fagymentes éjszakákat.
Tapasztalatból tudom, hogy
már sokan ültetnek egynyári
virágokat, muskátlit, petúniát.
Néhány lelkiismeretlen kereskedõ is bíztatást ad erre, mert
kínálja a portékáját. Én viszont
óvatosságra intenék mindenkit, mert a szeszélyes április
hideg szeleket, s komoly fagyokat is hozhat!
Zöldség- és virágpalántát
lehetõleg csak kertészetbõl
szerezzünk be, ahol szaktanácsot is kaphatunk.
Majdnem minden kertben
találunk örökzöldeket, fenyõket. Veszélyes kártevõjük a
fenyõ gubacsatka. „Áldásos” tevékenységük eredménye a lombhullás és a
növény gnóm fejlõdése.
A tojásaikat a hajtásrügyekbe rakják, most
van itt a permetezésük
ideje, Mitac-kal vagy
más atkaölõ méreggel.
A veteményes kertet
úgy jelöljük ki, hogy a májusban palántázható paprika,

JUPITER ÉS AZ ÖKRÖK
Törvénytisztelõ, a városért önzetlenül
dolgozó ismerõseim nem dühösen, csak a
hirdetett elvek és a tapasztalataik közötti
némi hasonlóságot keresve mesélik, hogy a
közeli napokban a CBA elõtti körforgalomnál elkövetett, a közlekedési szabály megsértése miatt megbüntették õket 6000 forintra. Hárman ültek a kocsiban, s a vezetõ
Budakalász felõl érkezve nem jelezte, hogy
a városközpont felé kívánnak haladni. A
mögöttük haladó rendõrök leállították õket
és kiszabták a bírságot. Az ismerõseim a tényeket nem vitatták, a vezetõ csak annyit
jegyzett meg, hogy itt nagyon kevesen
használják az irányjelzõt. A fiatal rendõr,
szerintük is helyesen, azt válaszolta, hogy
azokat is meglepetés fogja érni. Az intézkedés végén minden különösebb cél nélkül
megjegyezték a rendõrautó rendszámát.
Mit ad isten, másnap este, ismét Budaka-

lász felõl utaztukban a körforgalomban elsõbbséget adnak a Rákóczi út felõl közeledõ rendõrautónak. A rendszáma csak az
utolsóban tér el hárommal, a márkája
ugyanaz, mint az elõzõ estinek. Felébredt
bennük a kis ördög, hogy már csak megtapasztalják: a „Szolgálunk és védünk” és
nem figyelmeztetés nélkül büntetünk, magára nézve kötelezõnek tartja-e ugyanazt,
amiért a sors szeszélye folytán neki joga
van ítélni? Feszülten figyeltek, hogy mi
fog történni: Kedves olvasóim, a vezetõ
egy kattintást sem tett, ugyanúgy hagyta el
index nélkül, ugyanabba az irányba a körforgalmat, mint elõzõ napon az ismerõsöm.
Most mi legyen, vitatkoztak a civil kocsiban ülõk. Elõzzenek, állítsák meg a rendõröket és kérjék meg õket, hogy töltsenek
ki egy csekket maguknak 6000 forintról?
Vagy legalább figyelmeztessenek, hogy a

paradicsom jól öntözhetõ,
napfényes helyre kerüljön.
Feltétlen jusson élettér a háziasszonyok által ismét kedvelt fûszernövényeknek, a kakukkfûnek, oreganónak is!
Húsvétra majdnem minden
kertben virágba borulnak a
hagymás virágok: a jácint,
nárcisz, tulipán. Még szebbé
tehetjük a kertünket, ha a
hagymások közé árvácskát
vagy százszorszépet ültetünk.
A hónap második felében
kerülhetnek a földbe a dália és
a canna gumói.
A gyümölcsfákról csak anynyit, hogy a kajszinál, meggynél, cseresznyénél a monília
ellen a virágzás kellõs közepén védekezhetünk, például
Topázzal.
A rovat szerkesztõje minden kedves olvasójának kellemes húsvéti ünnepet kíván!
Czilinger

törvények szerint elvben egyenlõk vagyunk, s nem tisztességes dolog vizet prédikálni és bort inni. Quod licet Iovi, non licet
bovi, avagy amit szabad Jupiternek, nem
szabad a (kis)ökörnek? Természetesen nem
állították meg a rendõröket. Mert félnek.
Attól, hogy a rendszámot megjegyzik az
egyenruhások, és visszavágnak. És kedves
olvasóim, itt a nagy baj. Hogy az emberekben kialakult ez a bizalmatlanság azokkal
szemben, akikben éppen bízniuk kellene.
Valakik valamit nagyon elrontottak!
És most, ismerve a pomázi rendõrõrs parancsnokának Kovács Róbert rendõr alezredesnek a törvényekhez mindenkor szigorúan ragaszkodó munkásságát, valamint a
rendõrség és a lakosság kapcsolatáról vallott rokonszenves nyilatkozatait, a nyilvánosság elõtt felkérem, mert erre meg nekem
adott a sors lehetõséget, szíveskedjen megírni a véleményét a történtekrõl! Örömmel
olvasnám azt is, hogy ilyenkor mit tegyen,
és mit tehet az állampolgár!?
-vim-
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JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

AZ ÖNHIBÁRÓL
Az elõzõ anyagban panaszról, cudar világról, gazemberekrõl, másokat kihasználókról,
de legjobb esetben is szédelgõ hazugokról hallunk. Sok a panasz. De vajon a panaszáradat
mekkora része megalapozott? Vajon a polgártársak akkor panaszkodnak, ha önmaguk mindent megtettek helyzetük védelme, a kockázatok kizárása érdekében, vagy akkor is, amikor
saját magatartásukkal, mulasztásukkal, figyelmetlenségükkel, túlzott bizalmukkal maguk is
hozzájárultak (akár meg is ágyaztak) balsorsuknak, megcsalatásuknak? Költõi szavak
után nézzük a jogi szakma fogalmait és szabályait!
Ide tartozhat a felróhatóság fogalma. Jelentése: az adott személy nem úgy jár el polgári
jogviszonyaiban, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható. Ez egy meglehetõsen bonyolult mondat, amelynek megfejtése: nem
tanúsította azt a gondosságot, figyelmet, amit
a konkrét helyzetben, azonos körülmények
közepette más, hasonló felkészültségû, szakképzettségû személytõl a jog, a törvény elvár.
Aki felróhatóan jár el, az többrétû szankcióval
szembesülhet, ilyen pl. az általa másnak oko-

zott kár megtérítése, illetõleg helyzetét a jog
kevésbé védi. Mondjunk példát. Ha a vízvezeték-szerelõ (legyen az akár a nyugdíjas szaki)
a fõcsapot elzárva elvégzi szerelési munkáját,
de egy csapot nyitva hagy, és a fõcsap visszanyitása után a házban a víz kifolyik, akkor
gondatlanul, felróhatóan jár el, az ezzel okozott kárt köteles megtéríteni. A polgári jogi
felróhatóságot akkor is meg lehet állapítani
terhére, ha a ház tulajdonosnõjét kéri a csap elzárására, majd a visszanyitásra, és nem ellenõrzi, hogy bárhol szivárog, csöpög vagy ömlik-e a víz. Fontos, hogy bármely szakma és
bármely személy eljárhat felróhatóan, egészen
az orvostól kezdve a segédmunkásig, a számítógépestõl az autószerelõig.
Az önhiba nehezebb, finomabb fogalom a
polgári jogi gondolkodásban. Találtam a bírói
határozatok között egy kiváló esetet. Ebben
elvált egy házaspár. Az asszony rokkantnyugdíjas volt, férje öregségi nyugdíjat kapott,
nyugdíja kb. háromszorosa volt házastársának. A közös ingatlant eladták, árán megosztoztak, mindketten vásároltak egy-egy házas
ingatlant, mindketten gyermekeiknek adtak
egy jelentõsebb összeget, az asszony a lakás
felújítására nagyobb összegû bankhitelt vett

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT

INTERWORK
TEMETKEZÉSI Kft.

2013 Pomáz,
Orgona u. 23.

Temetkezési Iroda
és Bemutatóterem

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

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

0–24 órás szállítási
ügyelet:
(20) 365-5343,
(20) 458-6025,
(20) 200-2087
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fel. Pár év múlva a volt feleség – délutáni takarítási munkák vállalása ellenére – már nem
tudta eltartani magát (magasabb gyógyszerszámla, emelkedõ rezsiköltségek, banki törlesztõ részlet), s pert indított volt férje ellen,
jelentõsebb összegû házastársi tartásdíj megállapítását kérve. A férj a kereset elutasítását
kérte. A helyi bíróság kisebb összegben
ugyan, de megítélte a tartásdíjat a feleség javára, tekintettel a felek jövedelmeiben fennálló
jelentõs különbségre és a felperes feleség szorult helyzetére. A fellebbezésre eljáró másodfokú bíróság szigorúbban ítélte meg a keresetet és megállapította, hogy házastársi tartásra a
felperes csak akkor jogosult, ha (az egyébként
rászorult feleség) önhibáján kívül került ilyen
helyzetbe. A fenti tényállásban (történetben)
megállapítható volt, hogy a nagyobb összegû
ajándék, a bankhitel felvétele önhiba, azaz a
volt feleségnek a vagyoni terhek vállalásánál
(ajándék, bankhitel) számolnia kellett volna
jövõbeni megélhetésének biztosításával. Mivel döntéseiben az önhiba, ami ugyan nem jelent felróható magatartást, de gondatlanságot
igen, fennáll, a kereset elutasításra került. A
feleség kérelmére eljáró Legfelsõbb Bíróság is
azt állapította meg, hogy az önhiba fennáll,
ezért tartásra nem jogosult.
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu Tel.: 525-455, 30/6196-496

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

Angoltanítás
beszéd-centrikusan,
korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés
20 éves tapasztalattal.
Házhoz megyek!
Tel.: 06-20-439 6410

Április hónapban
20% kedvezményt adunk
az étlapon szereplõ
ételeink árából.
Kora nyártól nyílik árnyas
kerthelyiségünk, továbbá
50 fõt befogadó termeinkkel, napi friss menüvel várjuk vendégeinket.

Lala bácsi Vendéglõje
Pomáz, Arany János utca
Tel.: 06/26/328-139.

Víz, gáz, fûtés
rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése
húszéves
gyakorlattal,
garanciával.
Telefon:
T.: 06/30-242-4928
FUVAROZÁS, FÖLDMUNKA,
SZÁLLÍTÁS:
– Konténeres sitt (1, 3, 4, 6, 8 m3)
– Billencs, darus,
akciós építõanyagok,
– Kert és tereprendezés,
– Sóder, homok, föld szállítás
– Hókotrás munkagéppel

Szentendre,
Sztaravodai u. 110.

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

