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Pomáz Város Önkormányzata a város pénzügyi lehetõségeire való tekintettel 2011-ben a korábbiaktól eltérõ keretek között kényszerül megrendezni
Pomáz Város Napját, ebben a pomázi civil szervezetek és közösségek véleményére, illetve együttmûködésére idén is számít. Az önkormányzat és a
Pomáz Nonprofit Kft. az önálló világítással rendelkezõ sátrak állításához, a
fõzõverseny megtartásához szükséges szervezõ munkát elvégzi, de azok
költségét idén nem tudja biztosítani.

A

rendezvény területét és vízellátását,
illetve tervezetten
szponzori hozzájárulásokból a napi programot is
biztosítjuk. Hogy az immáron hagyományos esemény fennmaradhasson,
várjuk azon közösségek,
szervezetek jelentkezését,
akik vállalni tudják a sátorállítás és a teljes alapanyag ellátás költségeit.
Egy – a már eddig megszokott méretû és minõségû – padokkal berendezett,
árammal ellátott sátor bér-

leti és kiépítési költsége
nagyságrendileg 80 000
forint, egy fél sátorterületé
40 000 forint. A fõzéshez
szükséges alapanyagokat
mindenki a saját igényei
alapján szerezheti be. A
rendezvény jellege, lebonyolítási rendje a korábbi
évekhez hasonló lehet.
A civil szervezetek és
közösségek elõzetes igénybejelentés alapján jelentkezhetnek az eseményre,
2011. július 15-ig. Az
adatlapot mellékelve kiküldjük, illetve az letölthe-

tõ a www.pomaz.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál (elsõ emelet, balra).
A hiánytalanul kitöltött
adatlapok postán, e-mailen, és személyesen is eljuttathatók a Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjához (2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.)
E-mail: info@pomaz.net,
információs telefon: +3630-948-4454, munkaidõben.
Pomáz Nonprofit Kft.

KULTÚRA

„KÖZEL AZ ÉGHEZ”
A POMÁZI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
HANGVERSENYE AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁBAN
Június 19-én, a zenetörténet legnagyobb alkotóinak
mûveibõl összeállított mûsorral lépett fel Európa ötödik legnagyobb templomában az együttes.
A zsúfolásig megtelt bazilikában, Bach, Handel, Vi-

valdi, Pachelbel, Sztravinszkij, Elgar különleges zenéi
szólaltak meg.
Köztudomású, hogy a székesegyház akusztikája a világon egyedülállónak mondható, a mintegy nyolc másodperces visszhangjával. Ez
különösen nagy nehézség elé
állítja az itt koncertet adó
együtteseket. Érdekességképpen: a templom avatásán,
Liszt Ferenc által komponált
és vezényelt „Esztergomi
Mise” csak részben hangzott
el, mert a zenekar bizonyos
tételeket nem tudott eljátszani a hosszú visszhang miatt.
Ennek tudatában különleges hangképekkel, hangszerelésekkel és játékmóddal készült a zenekar, ami a koncerten óriási hatást váltott ki a
mintegy ezerfõs közönségbõl.
A Pomázi Ifjúsági Fúvósze-

ISMÉT HAZAI SZÍNPADON
Idén augusztus 1–11. között
immáron harmadik alkalommal
kerül sor a pomázi TelekiWattay Kastélyban a György
Ádám
Kastélyakadémiára,
amely a világ minden pontjáról
tehetséges zongoranövendékeket és neves professzorokat
vonz Pomázra.
„Az elsõ két Akadémiát hatalmas támogatás és szeretet
övezte. Nagyon hálásak vagyunk ezért a pomáziaknak és a
környékbelieknek. Idén is szeretettel várunk mindenkit a
Kastélyakadémia programjaira.” – mondta el lapunknak
György László.
Akik ellátogatnak augusztus
1-jén a pomázi Teleki-Wattay
Kastélyba, egy év után láthatják és hallhatják élõben újra
György Ádámot Magyarországon. „Az elmúlt egy évben kis
túlzással jobbára csak akkor
láttam, ha kikísértem a reptérre, bekísértem a reptérrõl vagy
felmentem a facebook-ra,
hogy megnézzem az éppen aktuális koncertjének felvételeit.
Így számomra is nagy élmény
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lesz újra három dimenzióban
látni Ádámot a színpadon.” –
tudtuk meg testvérétõl György
Lászlótól, aki egyben a menedzsere is.
Ádám 2011-es világkörüli
turnéja kiváló alkalomnak bizonyul, hogy Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját mi
magyarok méltóképpen ünnepeljük a világban. Washington
DC., Ottawa, Szingapúr, Teherán, Bangkok, Zürich, hogy
csak néhányat említsünk
György Ádám ünnepi koncert
helyszínei közül. Nem beszélve
arról, hogy még hátravan a londoni Wigmore Hall, valamint a
Carnegie Hall New Yorkban.

A tíznapos Kastélyakadémia
keretében három koncert kerül
megrendezésre: a nyitó hangversenyt György Ádám adja
(augusztus 1.), az ünnepi koncerten (augusztus 6.) az akadémia nemzetközi díjnyertes növendékeinek elõadását hallhatjuk, a zárókoncerten (augusztus
10.) pedig a Kastélyakadémia
növendékei mellett a professzorok is megcsillantják zongoratudásukat. Külön érdekesség,
hogy idén a nyitókoncert a
Teleki-Wattay Kastély kertjében kerül megrendezésre. A
koncert díszleteit a kastély díszkivilágítása biztosítja. Az Ünnepi Koncertre rendhagyó mó-

nekar – számos nemzetközi
fesztivál, verseny sikere után,
felnõve a hely színvonalához –,
itt vált igazán naggyá.
A hangverseny színvonalának értékét számunkra növeli, hogy az együttes minden tagja jelenlegi, vagy volt
zeneiskolás növendék.
A nyár közepére meghívást kaptunk Ausztriába egy
nemzetközi filmfesztiválra.
A filmzenei koncert mûsorát
július 27-én a Teleki-Wattay
kastély kertjében adta elõ az
együttes.
Széplaki Zoltán, karmester

Koncertek:
Augusztus 1. hétfõ
19.00 – György Ádám
zongoraestje,
Teleki-Wattay Kastély
Augusztus 6. szombat
19.00 – Ünnepi Koncert,
Kemence, római katolikus
templom
Augusztus 11. szerda
19.00 – zárókoncert,
Teleki-Wattay Kastély
Jegyek:
koncert@adamgyorgy.com
06-30-261-36-86 (György
László) vagy a helyszínen
kaphatók.
Jegyár: 2500 Ft. (aug. 1., 10.),
1000 Ft. (aug. 6.)
További információk
György Ádámról:
www.adamgyorgy.com,
Youtube, Facebook

don nem Pomázon, hanem Kemencén a római katolikus
templomban kerül sor. Kiváló
alkalom azoknak, akik szeretnének egy kellemes hétvégét
vagy csupán egy szombat délutánt eltölteni a Börzsöny legszebb völgyében, a festõi szépségû Kemencén.
Immár hagyomány, hogy
György Ádám mindhárom
koncerten fellép.
V. M.

OKTATÁS

Tehetségsegítõ hálózat kiépítése és fejlesztése
a Pilis-Dunakanyar Kistérségben

TÁMOP 3.4.4/B-08/2KMR-2009-0040
ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTÕ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁS
– MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTÕ PROGRAM
A Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola
7 330 190 Ft összeget nyert a „Tehetségsegítõ hálózat kiépítése és fejlesztése a Pilis-Dunakanyar Kistérségben” címû pályázaton. Akkreditált kiváló tehetségpontunk a komplex mûvészeti tehetséggondozás területével foglalkozik.
A pályázat megvalósulásának idõtartama 1 év volt, 2010. május 01.–2011.
április 30-ig.
A projekt alapvetõ célja, hogy a régió
tehetséges tanulói újonnan kialakítandó, széleskörû tehetségsegítõ hálózat
révén semmiképp ne kallódjanak el, hanem kerüljenek egy olyan tehetséggondozó rendszerbe, amelynek feladata
ezen tanulók tehetségének gazdagítása,
érvényesítése valamint társadalmi hasznosulásának biztosítása. Mindezen célok eléréséhez iskolánk honlapját megújítottuk, kibõvítettük, amely egyaránt
szolgálja a tehetségsegítõ hálózat mûködését és a tehetséges fiatalok bemutatását (www.twmi.hu).
A projekt tizenkettõ nagyobb programot foglalt magában, amelyek a pályázatban vállaltak szerint sikeresen lezajlottak.
Kettõ minikonferenciát szerveztünk
2010. október 27 én és 2011. február
22-én.
Kettõ kistérségi versenyt hirdettünk
és rendeztünk képzõmûvészeti és zenei
ágon. A 2010. november 24-én megren-

dezett „Légy önmagad” képzõmûvészeti versenyre több mint ötven pályamunka érkezett. A festõmûvészekbõl álló
zsûri 9 mûvet értékelt kiemelt nívó illetve nívó díjjal. A nyertes mûvekbõl
2011-es asztali naptár készült.
A 2011. január 26-án rendezett „Több
húron pendülünk” gitárversenyre 30 fiatal jelentkezett. A három korcsoportban
megrendezett versenyen színvonalas elõadásokat hallhattunk. A zenésztanárokból álló zsûri 9 kiemelt nívódíjat illetve
nívódíjat és egy különdíjat adott ki.

Pedagógus továbbképzéseket szerveztünk: öt darab 10 órás akkreditált továbbképzést és három sajátfejlesztésû
továbbképzést.
Mindezen fenti tevékenységek révén
el szeretnénk, hogy a látókörünkbe minél több tehetséges fiatal kerüljön be, illetve, hogy számukra a legmegfelelõbb
tehetséggondozási módszert, a legjobb
kibontakozási „utat” tudjuk biztosítani,
hozzájárulva ezzel számos sikeres életúthoz, valamint – nem utolsó sorban –
tehetségeink legjobb társadalmi hasznosulásához és integrálásához.
Polányiné Takács Judit szakmai vezetõ és
Zsideiné Szõke Erika projektmenedzser

SÁTA MEGKÖSZÖNI
Levelet hozott a postás a Pomázi Polgár címére. Nézem a feladót, általános iskola, Sáta.
Soha nem hallottam a település nevét. Mit
akarhatnak? Hát megköszönik a segítséget
Rawskiné Kovács Szászi Júliának, valamint
mindazoknak a pomázi és III. kerületi családoknak, akik március 26-án egy teherautónyi
adománnyal megérkeztek az iskolába. Amit
aztán a tanárok eljuttattak a rászorulóknak.
A levélbõl megtudtam még, hogy a faluban jelenleg is csõdeljárás folyik, az önkormányzat eladósodott, rendkívül magas a
munkanélküliek aránya, és gyakran a szociális ellátások kifizetése is nehézséget

okoz. Sok gyereknek nemhogy ruhára, de
élelemre sem jut.
Ezek a sorok meggyõztek, hogy az adományt jó helyre vitték a pomáziak. De miért éppen Sátára, és hol van a település?
Az interneten hamar rájöttem, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye nyugati részén,
Ózdtól 15 kilométerre, a Bükk belsejében.
1500-an lakják, több mûemléke és mûemlék jellegû épülete van, mint a plébánia ház
(1796), a római katolikus templom, (1829),
a Fáy kastély (1735) (képünkön). No, ezt
érdekesnek találtam, hiszen Pomázon élt
Fáy András a róla elnevezett utcában, a 41.

FOTÓ: INTERNET

szám alatt, a Pesti Hazai Elsõ Takarékpénztár megszervezõje és elsõ segédigazgatója.
Azok a pomáziak, akik az adományt Sátára
vitték, tudtak róla, hogy a családnak ott van
kastélya? (Most üresen áll.) Vagy csak véletlen volt a választás? Érdekes lenne tudni.
A lényeg azonban az, hogy ismét rászorulókon segítettünk.
V.

2011/7. Pomázi Polgár 3

IDÕSZERÛ

A polgármester
válaszol

IDÕBEN FIZETETT RÉSZLET
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A szerkesztõ gondjaiból
annyi talán megemlíthetõ,
hogy az újság „megtöltése” a
nyári hónapokban a legnehezebb, mert a politikában
uborkaszezon van, s a riportalanyok inkább a családi
programokra, a pihenésre figyelnek. A polgármester szerencsére dolgozik, így megkérdezhetem tõle: a készülõ
önkormányzati törvényrõl
megjelent nyilatkozatokról mi
a véleménye? Például arról,
amit Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke mondott, hogy polgármester és testület mindenhol
lesz, de hivatalnak nem kell
mindenütt lenni.
– Az elképzelés valószínûleg a német példára született.
Ott egy 20-30 ezres lélekszámú városhoz közigazgatásilag 5-10 település tartozik,
ahol
részönkormányzatok
vannak társadalmi polgármesterrel és képviselõkkel.
Minden lakossági ügyintézés
a városban történik, ami a mi
esetünkben a járásközpontot
jelenti. Azt remélem, hogy a
szakmai érvek módosítani
fognak az elképzelésen! Az
biztos, hogy a törvény elfogadása után egészen más önkormányzati rendszer fog mûködni. Azzal én is egyetértek,
hogy több mint 3000 döntési
pont túlságosan sok, és gazdaságilag pazarló a 93 ezer
négyzetkilométeres országunkban.
– A válaszából megerõsödött a félelmem, miszerint
Szentendre „mindent visz”,
mi pedig a 17 ezer fõt meghaladó lakosságunkkal esetleg
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itt maradunk „részönkormányzatként”.
Mehetünk
ügyeket intézni a szomszédba.
Hiába lettünk 2000-ben város, a történelem ismét lefokoz bennünket. Az emberben
munkál a nosztalgia, hogy valamikor létezett a Pomázi Járás...
– Erre csak megismétlem
azt, amit a lap áprilisi számának 4. oldalán nyilatkoztam:
arra törekszünk, hogy Dobogókõvel, Pilisszentkereszttel,
Csobánkával és Budakalászszal külön járást alkossunk.
Nálunk mûködik az okmányiroda, az építéshatóság, a
gyámhatóság, a rendõrség, a
tûzoltóság, és folytathatnám.
A kérésünket, hogy Pomáz
szeretne járásközpont lenni,
levélben elküldtük az illetékes minisztériumnak. A kérést tudomásul vették, nem
utasították el.
– Vegyük az önkormányzati
törvénytervezet másik kitételét: „Ha egy önkormányzat
adósságrendezési eljárás alá
esik, a polgármester és a képviselõk tíz évre veszítsék el a
választhatósági jogukat”. Ha
ezt törvénybe iktatják, és önök
nem tudnak kimászni a 2002
és 2006 között – mások által –
felhalmozott adósságcsapdából, akár büntetést kaphatnak. Arról nem is beszélek,
hogy a választó- és választhatósági jog az alkotmányban
rögzített.
– Kezdjük a végével! Kétharmados többséggel az alkotmányt bármikor meg lehet
változtatni, akármilyen kormányról van szó. S valóban,
ha a hatályba lépõ törvényben
így marad, olyan polgármestereket és képviselõket is büntethetnek, akik nem tehetnek
arról, hogy súlyos adósságot
örököltek. Rossz érzéseim
vannak, de ha ez lesz a törvény, a magam részérõl tudomásul fogom venni. Nem ragaszkodom foggal-körömmel
ehhez a székhez. Annyit tehetek, hogy a munkámat tisztességgel elvégzem. A város hihetetlen nehézségek között

mûködik. Ez az interjú június
21-én készül. Tegnap utaltam
át a banknak a második negyedévi részletet, 47,3 millió
forintot. Nagyon nehezen tudtuk összeszedni. Szeptemberben 75 millió, decemberben
40-50 millió következik, attól
függõen, hogyan alakul az
euró–forint árfolyam. Mindezt úgy, hogy a 90-es évek
elején a helyi SZJA 100 százalékát, 94-tõl az 50 százalékát, jelenleg 8 százalékát
hagyják itt. Én abban bízom,
hogy az új önkormányzati törvény – a rossz elõjelek ellenére – olyan rendezett viszonyokat teremt, hogy a bankok adnak reorganizációs hitelt. Ami
azt jelenti, hogy meghosszabbodik a visszafizetés határideje, s a törlesztés összege akár a
felére csökkenhet.
Ám van ezzel a „büntetéssel” más baj is! Ha azokat
sújtja, akik nem felelõsök az
adósság felhalmozásáért, elrettentik a késõbbi közszereplés vállalástól a tisztességesen
helytálló polgármestereket és
képviselõket is. Szétverik azt
a bázist, amelynek a tagjai belenõttek ebbe a munkába és
vállalták az ezzel járó összes
nyûgöt, bajt. S megkockáztatom, hogy többségük a lakosság megelégedésére tevékenykedett, mert négyévenként ismét bizalmat szavaztak
nekik. Én is tudom, hogy más
önkormányzatoknál akadtak
presztízsberuházások, úgymint: hatalmas településközpont, túlméretezett iskola,
vagy óvoda, közösségi házak.

B

De az vesse rájuk az elsõ követ, aki nem szerette volna,
hogy a szülõhelye ne fejlõdjön minél gyorsabban. A bankok meg két kézzel adták a
kölcsönöket.
– Egyes felmérések szerint
a Fidesz a választások óta
800 ezer szavazót vesztett.
Miként értékeli ezt?
– Természetes, hogy egy
kormányzópárt idõnként veszít a népszerûségébõl. Ehhez
figyelembe kell venni, hogy
az elmúlt húsz év állóvizéhez
képest a kormány nagyon kemény intézkedéseket hozott.
A korkedvezményes nyugdíjaikat féltõ rendõrszakszervezetektõl a pedagógusokig
mindenki próbál erõt mutatni.
Szembe mennek a kormány
akaratával. Az ingadozók
között, ez nyugtalanságot vált
ki. Az ellenzéki pártok külföldön, Brüsszelen keresztül
ostromolják azt az országot,
amelyik a szülõföldjük. Több
rokonszenv és megértés kellene a kormány intézkedéseivel
kapcsolatban! Gyökeres átalakítást nem lehet „langyosan” elérni.
– Mit tervez a nyárra?
– Legalább egy hetet szeretnék mobiltelefon nélkül külföldön tölteni a családommal.
Itthon nehéz pihenni, mert valamiért mindig be kell jönni a
hivatalba. A repülõ nem jön
vissza, amikor én akarom. Az
a néhány ember, akiknek
szükséges, tudni fogja, milyen számon érhet el. A szabadságom idején az alpolgármester asszony fog helyettesíteni teljes jogú polgármesterként. Miatta biztos, hogy nem
fognak hívogatni, mert tudom, megállja a helyét.
Vicsotka Mihály

ÍRÓ JÓZSEF gazdálkodó, pomázi lakos 500 csirkét
ajánlott fel az önkormányzat részére, és kérte, hogy a
polgármester jelöljön ki családokat, akiknek
kiosztható. Vicsi László polgármester úgy gondolta, hogy
családonként 10 csirke kerüljön kiosztásra, így 50 család
részesülhet az adományból. Felkérte a Cigány Kissebségi
Önkormányzat elnökét, jelöljön ki 25 családot, illetve a
másik 25 családra Pomáz Város Önkormányzat Népjóléti
csoportja, a Nagycsaládosok Egyesületének Helyi
Szervezete és a Karitasz Ház tett javaslatot.
A kijelölt családok nagyon örültek a különleges ajándéknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni Bíró Józsefnek és
családjának nagylelkû felajánlást.
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Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról és
FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOSI JELENTKEZÉSRE
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi
CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekrõl és a lakásokról
nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelete intézkedik.
A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei idõpontra vonatkozó személyés lakásösszeírás, amely alapvetõ jelentõségû
adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és a családok
összetételérõl, valamint a lakások fõbb jellemzõirõl. A teljes körû, minden személyre és lakásra kiterjedõ információk országos, regionális, megyei,
kistérségi, települési, sõt településen belül meghatározott területi egységekre vonatkozóan is csoportosíthatók, így hosszú idõre elengedhetetlenül
fontosak a központi és a helyi igazgatás, a gazdasági és a társadalmi életszereplõi számára a döntések elõkészítéséhez, a társadalmi folyamatok áttekintéséhez és értékeléséhez.
A népszámlálási törvény és a népszámlálással
kapcsolatos feladatokról szóló kormányrendelet
értelmében a népszámlálás elõkészítésérõl és az
adatfelvétel végrehajtásáról a települési (a fõvárosban a kerületi) önkormányzat jegyzõje, körjegyzõje gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányításával.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra,
a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelezõ.
A népszámlálás helyi elõkészítésérõl és az
adatfelvétel végrehajtásáról a települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje, mint települési népszámlálási felelõs gondoskodik.
A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban
az adatszolgáltatókkal. Feladata az adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az
interjúk lebonyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek összegyûjtése, a címek pontosítása.
Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja,
ellenõrzi.
A 2011. évi népszámlálás számlálóbiztosi feladatleírása:
A számlálóbiztosok az adatgyûjtés fõszereplõi.
Alapvetõ feladatuk az adatfelvétel végrehajtása a
Központi Statisztikai Hivatal által készített útmutatóban található utasítások betartásával. Egy
számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben
lévõ átlagosan 125 cím és az ott élõ átlagosan 290
személy összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez otthoni felkészülés szükséges, és részt
kell venni a Központi Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi képzésén.
Feladatai:
– kapcsolatfelvétel a felülvizsgálóval, a kapcsolattartás módjának és az összeírt anyagok átadási ütemének tisztázása;
– a számlálókörzet bejárása, a címek ellenõrzése,
az esetleges változások, új címek felvétele a
népszámlálási címjegyzékre, a címjegyzék folyamatos vezetése;
– az adatszolgáltatói csomagok (amelyek tartalmazzák az adott címhez tartozó népszámlálási
címazonosítót, a népszámlálási kérdõíveket, a
kitöltési útmutatót és az adatszolgáltatói tájékoztató levelet) kézbesítése a számlálókörzethez tartozó lakáscímekre;

– az adatszolgáltatók tájékoztatása a lehetséges
kitöltési módokról (internetes, illetve papír alapú önkitöltéses, interjús válaszadási lehetõségekrõl);
– a papír alapú önkitöltést választó háztartások
személyi kérdõívvel való ellátása, a kitöltött
kérdõívek átvétele és ellenõrzése, az adathiányok pótlása a háztartások ismételt felkeresésével;
– az összeírás teljes idõszakában együttmûködés
a felülvizsgálóval, különösen az összeírási idõszak elején néhány lakás közös felkeresése és a
kérdõívek kitöltése, a helyes kérdezéstechnika
kialakítása és a kitöltés sorozathibáinak elkerülése érdekében;
– interjú keretében a kérdõívek kitöltése;
– az adatfelvételt megtagadó személyek meggyõzése, amennyiben ez sikertelen, a megtagadás
tényének soron kívüli jelentése a felülvizsgálónak;
– a kitöltött kérdõívek folyamatos és rendszeres
átadása a felülvizsgálónak, aki a kérdõívek kitöltöttségét és minõségét ellenõrzi;
– a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minõsített kérdõív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, pótlása az adatszolgáltató ismételt felkeresésével;
– a népszámlálási címjegyzék javítása;
– az üresen maradt kérdõívek és az egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak.
A felvétel módszere
A népszámlálás adatfelvételének eszmei idõpontja 2011. október 1., 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az idõpontra jellemzõ állapot szerint kell
megválaszolnia a kérdõív kérdéseit. Az összeírás
2011. október 1. és 2011. október 31. között, a
pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik. A számlálóbiztosok
elõzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot
kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató levelet, a kérdõíveket (Lakáskérdõív és 1 db Személyi kérdõív), valamint a kitöltést segítõ útmutatót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos elsõ feladata, hogy az eszmei idõpont elõtt bejárja a számlálókörzetét, ellenõrizze a
számlálókörzet címállományának teljességét, és a
számlálókörzetébe tartozó valamennyi, összeírás
körébe tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói
csomagokat, és pontosítsa a címeket. A lakosság
az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon
teljesítheti:
– A kérdéseket megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu
honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetõvé válik a népszámlálási kérdõívcsomag on-line felületen történõ kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az
adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdõív elsõ oldalán, az „Azonosító” és az „Internetes belépési kód” mezõben található. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására
2011. október 1–16. között van lehetõség.
– Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévõ kérdõívek kitöltésével.
Ebben az esetben a kitöltött papírkérdõíveket a
kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az
adott címet. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdõív
nem elegendõ az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a válasz-

adót a megfelelõ mennyiségû kérdõívvel. A papír
alapú önkitöltésre a felvétel elsõ két hetében,
2011. október 1–16. között van lehetõség.
– Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az
összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdõívek megõrzése.
1. Jelentkezés a munkára: A munkára jelentkezõk személyesen tájékozódhatnak a jegyzõnél
vagy az interneten (www.nepszamlalas.hu) elolvashatják a „Számlálóbiztosi feladatleírás”-t, és a
kitöltött Számlálóbiztosi jelentkezési lappal jelentkezhetnek. A jelentkezési lap kérdéseket tartalmaz a jelentkezõrõl (iskolai végzettség, életkor), elérhetõségérõl (cím, telefon, e-mail), az általa megjelölt összeírási területrõl (ahol dolgozni
szeretne), továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy a
munka feltételeként vállalja az elõzetes tananyag
elsajátítását, a tantermi oktatáson való részvételt,
és hogy nincs elvi akadálya a számlálóbiztosi feladat ellátásának, a munkát a megismert elvárások
(ismeretek, készségek, tulajdonságok) tudatában
vállalja el.
2. Elõzetes felkészülés, minõsítésben való
részvétel: Augusztus 15. után a számlálóbiztos a
települési népszámlálási felelõstõl elektronikus
(CD-n/DVD-n, illetve interneten is elérhetõ) és
írott formában megkap egy tananyagcsomagot,
amelyet még a tantermi képzés elõtt el kell sajátítania.
3. Részvétel a tantermi oktatáson: Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos
tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel
kötelezõ.
4. Kérdõívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak: Szeptember 27–30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ekkor még
nem kezdheti meg a kérdõívek kitöltését, legföljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és
az igényelt papír kérdõívek számáról.
5. Az adatgyûjtés végrehajtása: Október 1-jétõl kezdõdõen a számlálóbiztos újra végigjárja a
számlálókörzetét, és minden összeírandó címen
felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdõívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdõívet hagy,
ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdõívek átadásának idõpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdõíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos
naprakészen tájékozódjon a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdõíveket. Ezeket a lakásokat már nem
keresi fel.
6. Az elvégzett munka átadása: Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdõíveket,
Jelentkezni elõzetesen, 2011. augusztus 15-ig
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyzõnél
(Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth
L. u. 23. ) kitöltött és aláírással ellátott a
„Számlálóbiztosi jelentkezési lap” benyújtásával lehet.
A „Számlálóbiztosi jelentkezési lap” letölthetõ a népszámlálási honlapról (www.nepszamlalas.hu) és Pomáz Város honlapjáról
(www.pomaz.hu) vagy kérhetõ a polgármesteri
hivatalban is.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyzõ
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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.: 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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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

BÛNÜGYI SZEMPONTBÓL
FERTÕZÖTT TERÜLET
A képviselõ-testület tagjait június 21-ére hívta a
polgármester a napirendre vett nyolc téma
megtárgyalására. Duró Imre és Zsebe Zsolt igazoltan távol voltak, de a határozatképesség nélkülük is bõven megvolt.
Vicsi László polgármester a
két ülés közti eseményekrõl
beszámolva három örömhírt
jelentett be. Ezek sorban: átutalták a banknak az esedékes
második negyedévi 47,3 millió forintos hiteltörlesztést. A
panelprogramra is elküldték a
16 millió forintot, amely a lakosság és az állam ugyanekkora áldozatvállalásával lehetõvé teszi, hogy a Vörösmarty
lakótelep házainak fûtését
korszerûsítsék. Szabóné Bartholomaei Krisztina jegyzõ
befejezte a tanulmányait és
doktori címet szerzett.
A második napirendi pont a
helyi rendõrség tájékoztatója
volt a közrend és közbiztonság helyzetérõl, a közbiztonság javítására irányuló terveikrõl. A 11 oldalas, számokkal zsúfolt anyagból néhány
megállapítást kiragadunk,
majd Kovács Róbert alezredes, helyi õrsparancsnok szóbeli tájékoztatójából idézünk.
Az elõbbibõl megállapítható,
hogy a pomázi rendõrõrs kilenc körzeti megbízottjához
és hat járõréhez 117,8 négyzetkilométer hegyes, dombos, erdõvel borított terület
tartozik, 34 400 állandó lakossal és 10-11 ezer ideiglenesen itt élõvel. Pomáz város
a 17 ezer fõs lakosságával
még igényelne 4-6 körzeti
megbízottat. Ezt támasztja
alá, hogy a betöréses lopások
számában (68 tavaly) Pomáz
vezet, a bevásárló központok
miatt a lopások nagy részét
(192 tavaly) Budakalászon
követték el. Évekre visszamenõen a parkoló gépkocsikból Budakalászon loptak el
legtöbb értéket, mert a tavakhoz érkezõ fürdõzõk õrizetle-

nül hagyták a jármûveiket.
Ugyanez a helyzet a város
melletti erdõkben. A turisták
autóval érkeznek, sokszor elhagyatott helyen parkolnak,
kedvezõ alkalmat kínálva a
rablóknak. Mindezeknek köszönhetõen érthetõ, hogy a
szentendrei kapitányság illetékességi területén (a volt járást értve alatta) történõ bûncselekmények 42, 49 százalékát a pomázi rendõrök felügyelete alá tartozó Pomázon, Budakalászon, Csobánkán, Pilisszentkereszten
és Pilisszántón követik el. Ez
kb. 450 ismert bûncselekményt jelent évente. Tehát a
bûnügyi fertõzöttség magas a
területünkön. Az ember hajlik arra, hogy sommásan kimondja: rosszul dolgoznak a
rendõrök. Pedig a valóság
sokkal árnyaltabb, még akkor
is, ha idézzük: 2009-ben 476,
2010-ben 497 ismertté vált
bûncselekmény történt Pomázon. De ezen belül a lopások száma csökkent, a rablásoké 7-rõl 0-ra esett. A szóbeli kiegészítésében Kovács
Róbert is beszélt errõl a viszonylagosságról, amikor azt
mondta, hogy a gépkocsi feltörés 13-ról 83-ra nõtt, mire
elfogták a tettest. A hétvégi
házak kifosztása is másképp
mutatna, ha nincs a sorozat.
Az elkövetõt megtalálták. A
bûnügyi fertõzöttség okát
Kovács Róbert abban látja,
hogy az emberek megélhetési
lehetõségei romlottak. A közlekedési morál tavaly javult, s
aztán visszaesett a kiinduló
szintre.
Képviselõi kérdésre elmondta, hogy sûrûn mérnek
sebességet, volt eset, amikor
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FONDORLATOS
SZOLGÁLTATÓK

a Rákóczi úton 98, illetve 106
kilométerrel száguldottak.
Még néhány adat a tájékoztatóból: állampolgári bejelentésre 2009-ben 2599
esetben, 2010-ben 2586-szor
vonultak ki.
Nyáron a 11-es számú mûút
forgalma elviselhetetlen. A
Cora elõtti felüljáró, valamint
az alatta lévõ körforgalom
képtelen átereszteni a kocsikat, nyáron a dugó Szentendre
közepéig torlódik. Ezen az
úton napi 47 ezer jármû lép be
a Szentendrei Rendõrkapitányság területére. A létszámuk 2010-ben nem változott,
de rövidesen 4-6 rendõrt helyeznek a pomázi õrsre.

A következõ napirendben a
polgárõrség tájékoztatóját tárgyalták a képviselõk. Verebes
Istvánné elnök szóbeli beszámolójában elmondta, hogy az
új polgárõr törvény szigorításai õket szinte nem érintik,
mert csak Pomázon teljesítenek szolgálatot. 20 éves az
egyesület, és tavaly megkapták a Polgárõr Érdemrend
arany fokozatát. A létszámuk
jelenleg 31.
A további napirendekben
megszavazták, hogy Dömös
község csatlakozhasson a
Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.

Többször foglalkoztam a
lapban a víz-, gáz- és villanyszolgáltatók fondorlataival,
amelyeknek az a céljuk,
hogy valmilyen módon elérjék: az emberek több pénzt
fizessenek a cégeknek, mint
amennyi a fogyasztásuk.
Legutóbb az egyik ismerõsöm mondta el a vízszámlája
alaposabb átvizsgálása után
felfedezett trükköt. A DMRV
leolvasója által igazolva március 14-tõl június 1-jéig, pontosan 2 és fél hónap alatt elhasznált 16 köbméter vizet.
Ezért víz- és csatornadíjért fizetnie kellett 5405 forintot. A
16 kömétert osztva két és fél
hónappal kijön, hogy havonta

fogyasztott 6,4 köbmétert. Ám
a számla alján olvasható a következõ mondat: „A következõ leolvasásig kibocsátandó
részszámlánknál 10 köbméter/hó mennyiség kerül kiszámlázásra”. Vagyis a
DMRV az ismerõsömnél havonta 3,6 köbméteres, szokatlan fogyasztásnövekedést tételez fel, amit a csatornadíj miatt
duplán kell számolni. A szolgáltató nyílván arra játszik,
hogy a fogyasztó elõre fizessen, s kamatmentes kölcsönhöz jusson. Ha valaki kiszámol(hat)ná, hogy jelen példánkban a DMRV mennyi
pénzhez jut az elõlegekbõl,
biztosan elkapná a csuklás. A

Vicsotka

VIHARKÁROK
HELYREÁLLÍTÁSA
A Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportja értesíti a
Szõlõtelep, Petõfi, Arany, Jókai és Toldi utca lakóit, hogy a
2010. évi viharkárok helyreállítására a város vis maior
támogatásban részesült. Ezért a felsorolt utak megrongálódott padkáját és vízelvezetõ árkait július közepével
kezdõdõen helyreállítják. Azonban sok lakos az árkokat
betemette, illetve akadályt épített a medrükbe. Van példa
arra is, hogy az árkok az évek során elzáródtak vagy
eltömõdtek. Az árkok megtisztítása, illetve az eredeti
funkciójuk helyreállítása nem része a támogatásból finanszírozott munkáknak. Ha azonban a lakosok kitakarítják a
vízelvezetõ árkot, megszabadítják a medret a földtõl,
homoktól, üledéktõl, gaztól, s azt az utca burkolata mellé
helyezik, a burkolat és a padka felújításakor elszállítják.
A kérés az, hogy július közepéig ellenõrizzék a portájuk
elõtt elhaladó árokszakaszt, tisztítsák ki, hogy az üledéket
elszállíthassák!
Az utcánkénti munkakezdés elõtt a kivitelezõ a
postaládákba értesítést fog tenni.
Bándli János beruházási csoportvezetõ

kérdésem az, hogy egyszer
nem fordulhatna elõ, hogy a
„következõ leolvasásig” kevesebb szerepeljen a részszámlán a valós fogyasztásnál, s így
a fogyasztó kapna, no, nem
pénzt, csak vizet az elszámolásig a szolgáltatótól?
A gázosoknak is megvannak a trükkjeik. Amikor az
ember telefonon diktálja az
óraállást, a gépi hang felajánlja: nem kötelezõ megtennie.
Ha valakinek nem volt fogyasztása, az utasítás szerint
jár el. A meglepetés akkor éri,
amikor megkapja a következõ
számláját: azon az éves átlagból kiszámított havi fogyasztása után járó összeg szerepel.
Fizet akkor is, ha nem kapcsolja be a készülékeit. A cég kamatmentes kölcsönhöz jutott...
A villanyszámlát fölösleges
tanulmányozni. Az adatok útvesztõjébõl úgysem lehet
megtudni semmit!
-vim-
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
– TELIK-E NYARALÁSRA ÖNNEK,
ÉS CSALÁDJÁNAK 2011-BEN?
B. János
– MENNYIRE KELL IDÉN A
– Nem szoktam az
NYÁRI IDÕTÖLTÉSI
anyagi helyzetemre vonatkozó kérdésekre válaszolni, de
SZOKÁSAIN VÁLebben az esetben kivételt teTOZTATNIA?
szek, és bátran megmondom.

G. Gabriella
– Tavaly annyit engedhettem meg magamnak, hogy Erdélybe mehessek 10-14 napra a
nõvéremhez. Férjemmel és
három fiammal települtünk át
Magyarországra 21 évvel ezelõtt, s most már Pomázon lakom végleg. Vettünk egy régi
parasztházat, felújítás alatt van
még, s bõvítgetjük, toldozgatjuk. Még mindig tart az építkezés, és így félre kell rakosgatnom a pénzemet. Rettenetesen
kell spórolni, hogy elõbbre jussak, hogy a szép otthonomban
éljem hátralévõ éveimet.
Így nemhogy világkörüli útra, de még más európai országba sincs módomban eljutni. A
nyaralásomat Brassó és Segesvár közt töltöm el rokoni szeretetben.
Ha kész lesz a házam, többnapos kirándulásra szeretnék
menni, társas, buszos utazásokra. Sajnos a nyugdíjamból a
részletek kifizetésére, a csekkek befizetésére éppenhogy
futja. Szerencsémre az áldott jó
szívû gyerekeim anyagilag segítenek. Így azért panaszra
nincs okom.

S. Judit
– Ha úgy jön össze a család
idõbeosztása, hogy egy hétig
mindenki szabad, akkor irány
Horvátország, Olaszország. A
táj lehet, hogy nem szebb, mint
Magyarországon, de – ez is relatíve – érdekesebb. Az árak
egy szinten mozognak az itthoniakkal – étel és szállás terén is.
Viszont az utóbbi minõsége
sokkal jobb tõlünk délre. Szebb,
tisztább, otthonosabb. De, ha
nem félnének a családtagjaim a
repüléstõl, én szívesen kihagynék egy nyaralást, hogy több
pénzt tudjak spórolni valami
egzotikusabbra.
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Nem titok, egy világkörüli útra
nem telik. Régen, amikor gazdaságilag jobban álltunk, akkor
sem jutott ilyen dolgokra. A
munkabeosztásom sem engedi
meg, hogy hosszabb idõre elmenjek pihenni.
A külföld sok olyan élményt
képes adni, amit itthon nem
kaphatok meg. Sokszor nem is
drágább a hasonló színvonalú
hazai nyaralásnál. De kicsi országunk bajban van! Ezért határoztunk úgy, hogy a nyári kikapcsolódásra szánt pénzt itthon fogjuk elkölteni. Van honunkban is elég látni való. Rászántunk egy napot, hogy elutaztunk az interneten kinézett
helyszínekre, és megnéztük, ellenõriztük. Volt, hogy csalódtunk, de ettõl függetlenül egy
szép kirándulást megért, mivel
jó programok színezték be a
napot.
A döntés végleges: itthon
nyaralunk.

Á. Anikó
– Az idén az elmúlt évekhez
hasonlóan itthon töltjük a
szabadságunkat. Sem kedvünk,
sem lehetõségünk nincs külföldi nyaralásra. A világban történt
változások nem ösztönöznek arra, hogy újabb negatív ismeretekkel gyarapítsuk tudásunkat.
Az adórendszerünk gondoskodik egy világkörüli út elvetésérõl. Ha szerényen is, rokoni
látogatásokat beiktatva, változatosabb szabadságnak nézünk
elébe, mint a tavalyi évben volt.

B. Tamás
– Az én tapasztalatom, hogy
nagyon nagy szüksége van az
emberi szervezetnek a kikapcsolódásra, legyen ez aktív pihenés, nyaralás, esetleg hosszú
hétvége a természetben. Mindegy, hogy ez most külföld, belföld. Ha csak a falusi turizmust
vesszük igénybe, már az is
megér egy párnapos szabadságot. Szép, és jó körülmények

között nagyon sok a látnivaló. A különbözõ tájegységeink szokásairól szerzett ismereteinket is bõvíthetjük.
Gondolom, vannak, akiknek
többre futja, és tudják, hol töltsék el a megérdemelt szabadságukat!
Én megengedhetném azért a
többszöri pihenést, mert nyugdíjas vagyok. S ha az egészségem megengedi, akkor biztosan
inkább Magyarországon tölteném el.
Az utazás, az új élmények
megszerzése erõt ad, s csak így
érdemes élni, áthidalni az élet
adta nehézségeket.

F. Bence
– Nyaralásra idén is telik. Eddigi szokásunkhoz híven voltunk a „magyar tengeren”, és az
Adria tengerpartjain is. Eddigi
nagy érvünk a belföldi nyaralás
mellett, hogy pár óránál többet
nem kell utazni ahhoz, hogy
megérkezzünk úti célunkhoz.
Szokás felhozni, hogy olcsó a
Balaton. Viszont egy társaságban rácáfolt valaki, hogy Horvátországban is ki lehet jönni
kevésbõl, és különben is drágult
a Balaton az utóbbi években. A
Balaton vize a tó közepe felé
szinte ivóvíz, viszont az Adriát
a sóssága miatt szeretjük.
A Balatonnak nagy elõnye
még, hogy be lehet váltani az
üdülési csekket, és így lehet támogatni a hazai turizmust, ahelyett, hogy a horvát vállalkozók
zsebeibe tömnénk a pénzt.
A „Balcsin” vízparti apartmant kerestünk. Nem volt kínálat, és ami akadt (szakadt), kétszer annyiba került, mint Vir
szigetén, amely csak 25 km-re
van Zadartól (Horvátország,
Adria). Úgy gondoljuk idén is
inkább többet autózunk a horvátokhoz. Ott a sör sem sokkal
drágább, mint nálunk, vagy ha
igen, akkor a tenger, a táj, az olcsóbb, és a jobb apartman bõven pótolja.

de sokkal másabb érzés, hogy
nincs eltolva a nap az utazással,
kevésbé fárad el az ember, mint
a kocsikázással. Olcsóbbak az
élelmiszerárak is.

A. Manyi néni
– Fiatalabb koromban a férjemmel imádtunk világot látni,
nyaralni. Manapság a sok gond
miatt is és a családi elfoglaltságom miatt erre már nincs lehetõség. Egyedül meg nincs miért,
nincs értelme kószálnom. Néha
a kertbarátok csapatával megyek kirándulni egy-két napra.
De leginkább itthon maradok,
mert van mivel eltöltenem
nyugdíjas napjaimat, még nyáron is.

L. László
– Egyértelmûen nyaralási
szokásainkhoz tartozik az Adria, Horvátország, Rab sziget, a
történelmi Zadar óvárosa, Pula
helység, az amfiteátrum (mint
Rómában a Colosseum), s még
sorolhatnám, pl.: Dubrovnik,
Split. A szállás mindenhol nagyon olcsó. Tavaly Zadarban
egy éjszaka apartmanban 2 fõ
részére 11 euró volt (ennyire alkudtuk le), vagy ott vannak a
kempingek, ahol egy négytagú
családnak akár 40 ezerbõl is kijön egy hétre a nyaralás. Szóval
az ember a pénzéért „60-szor”
többet kap, mint idehaza. A horvátok vendégszeretõek is.
Olaszország legalább ilyen
szép, de sajnos a közelebbi nyaralóhelyek strandjai (Rimini,
Bibione) mind csúnyák, és ott a
tenger sem tiszta kék, hanem
szürkés, zöldes, koszos, teljesen
„Balaton fíling”! Sokkal drágább a szállás és az étkezés,
mint Horvátországban.
A balatoni nyaralónkat el kellett adni, mert a gyereknek nem
volt jó a klíma. Szükségük van
a tengerparti idõtöltésre, a párás, sós tengeri levegõre.

V. Mária
N. Tamás
– Nyaralásra idén inkább Görögországot választjuk. Mondjuk Korfu. Semmi kedvünk
nincs a tavalyi 24 órás autópályázáshoz, csak mert éppen a
horvát fizetõkapuk bedugultak.
Helyette inkább másfél óra
múlva megérkezünk Korfura,
ahol a víz sokkal jobb, az árak
olcsóbbak, és a görögök, na,
azok sokkal kedvesebbek a horvátoknál. Az út ugyan drágább,

– A párommal inkább itthon
töltjük a nyarat. Egyrészt, mert
az országban is annyi szép és
felfedezésre váró hely van, amit
még nem láttunk, másrészt a
pénztárcánk jó, ha a belföldi túrára nyújt elegendõ fedezetet,
semhogy egy külföldi utat finanszírozni tujunk. Sajnos a világkörüli út még az ábrándjaink
között sem szerepel, annyira elérhetetlen számunkra.
Ádor Katalin

KÖZÉLET

EMLÉKHELY A KITELEPÍTETTEKNEK
Tavaly õsszel kereste meg
Kulin Imre nyugalmazott
polgármester, Az emberséggel kultúrával Pomázért közhasznú alapítvány alapítója
Szûcs László szobrászmûvész kõrestaurátort, hogy állítsanak kegyeleti helyet az
1946-ban Németországba kitelepített és idegen földön elhunyt pomázi svábok emlékének. Több hónapos munka
után elkészült a szép és a céljához méltó emlékkereszt,
amelyet a római katolikus temetõ hangsúlyos pontján állítottak fel. A másfélszer

másfél méteres alapterületû,
öntött betonból készített
csonkagulába süllyesztették
az arányos kõkeresztet,
amely a Szûcs László mintázta, mûemléki habarcsból
készült korpuszt tartja. A terméskõ burkolatba magyar és
német nyelvû táblát „rejtettek”, ezzel védve a szöveget
az idõjárás viszontagságaitól. Az alkotás értékét növeli, és abból semmit nem von
le, hogy a mûvész és munkatársai bontott anyagokból,
önköltségi áron teremtettek
többmilliós értéket.
V. M.

Az emlékmûvet
Szakál Antal plébános
áldja meg
július 16-án,
szombaton
11 órakor

FELHÍVÁS PARLAGFÛ IRTÁSRA,
GYOMMENTESÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnövény, az allergiát okozó növényállomány elterjedése
komoly egészségügyi, mezõgazdasági és gazdasági károkat okozhat, amely ártalmatlanítással, az elterjedésük
visszaszorításával megelõzhetõ. A közös cél és siker érdekében az irtást virágzás
elõtt végre kell hajtani, ezért
felkérjük a lakosságot, hogy
a gyommentesítési kötelezettségének tegyen eleget!
Az ingatlanok és a hozzájuk tartozó közterület rendben tartása a tulajdonos
(használó) kötelezettsége. A
fennmaradó közterületeken
az irtást az önkormányzat elvégezteti.

A növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. Törvény
5.§ alapján a termelõ, felhasználó köteles minden
olyan károsító – így a gyo-

mok ellen is – védekezni,
amelyek a szomszédos földhasználót, a termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az em-

ber egészségét bármely módon veszélyezteti.
A mûvelési és védekezési
kötelezettségüket megszegõkkel szemben 20 000 forinttól 2 millió forintig terjedõ növényvédelmi bírság
szabható ki.
A város vezetése Pomáz
gyommentesítését – elsõsorban a parlagfû irtását – nem a
büntetéssel, hanem a lakosság és a tulajdonosok szíves
megértése, belátása, és önkéntes együttmûködése révén kívánja elérni.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot a szükséges
gyommentesítések végrehajtására!
Pomáz Város
Önkormányzata
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TÖRTÉNELEM

ELHALLGATOTT FEJEZETEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBÕL II.
A szovjet katonák az
egész ország magánháztartását kirabolták,
karjukat csuklótól könyökig rabolt karórákkal övezték, s ezért ragadványnevük lett a
„davaj csaszi”. Maga
a hadvezetõség is
módszeresen gondoskodott az ország kirablásáról.
Egy év alatt az ország
élelmiszerkészletét és állatállománya zömét felemésztették, fizetés nélkül. Vonatok, szerelvények százai
vitték ki az országból a gépeket, gabonát jóvátételként, az állatokat meg a
Hortobágyra terelték össze,
de mire kiszállításukra került volna sor a legtöbbje
takarmányozás híján elpusztult. A szovjet az elsõ
hónapokban birtokába vette a Duna Gõzhajózási Rt.
hajóit, a pécsi szénbányát,
Közép-Európa legmodernebb
finommechanikai
gyárát, a Magyar Optikai
Mûveket, a Magyar Bauxit
és Alumínium Mûveket,
sok áruházat stb., stb.
A szovjet haderõ megjelenése napjától a vagyonbiztonsággal együtt az életbiztonság is megszûnt.
A Magyar Királyi Rendõrség rendészeti osztályának 1945. február 7-én kelt
jelentése érzékletes képet
fest a szovjet katonákról:
„A szovjet bevonulása után
elõször a házakban órát,
ékszert, keménykalapot, cilindert, sétapálcát, sztaniolpapírokat és más csecsebecséket vitt el. Kiküldött
detektívünk a szovjet hullákon csak bakancsot és csizmákat látott, amelyek magyar eredetûek voltak. Órákat, tükröket és átlag minden fényes tárgyat nagy
szeretettel gyûjtenek, a
gyûjtött holmik értékét nem
ismerik, az órákat kezelni,
vagy felhúzni legnagyobb
része nem tudja. Elõszere10 Pomázi Polgár 2011/7.

A FARKASURALOMRÓL
DRÁMAI FELHANGOKKAL
tettel
hallgatják
a
vekkeróra csengetését, valamint az órák ketyegését.
Étkezésük a kiküldött detektív értesülése szerint teljesen vademberi volt. Evõeszközt nem használnak…
A katonai fegyelem náluk
ismeretlen fogalom… A
szovjet parancsnokság szabadságra nem engedi õket,
levélírást nem engedélyez,
otthonukról csak központilag
kapnak értesítést…”
A kõbányai kommunisták a következõket jegyezték fel 1945. februári beadványukban: „Évtizedek óta
úgy nézett a világ proletariátusa Moszkva felé, mint a
tudatlan munkás Krisztusra. Onnan várt segítséget,
hogy a… fasiszta vandalizmus állati tetteitõl megszabadulhasson.
Hosszú, kínos üldöztetés
után jött a dicsõ, várvavárt Vörös Hadsereg, de
milyen Vörös Hadsereg!
Budapest felszabadítását
illetõleg… Kõbánya volt az
a hely, ahová január 2-án
nehéz harcok árán bejutott
a felszabadító Vörös Hadsereg. Házról-házra törve,
zúzva pusztítva maga után
mindent. Az anyákat gyermekeik, férjeik szeme láttára erõszakolták meg részeg
katonák, a 12 évtõl felfelé
lévõ korú fiatal leányokon
az apáiktól, anyáiktól elhurcolva 10-15 katona is
keresztülment… Az elsõ
csapat után újabbak jöttek,
csinálva elõdeik mûvét, és
a már nemibeteg nõket, a
legszívfacsaróbb könyörgések dacára újra meg újra
elõvették, és a Vörös Hadsereg kitermelte a tömegfertõzést a magyar nõk rovására. Több elvtárs az éle-

tével lakolt, mert felesége,
leányai védelmére kelt.
A legrosszabbul azok jártak, akikrõl kiderült, hogy
valamilyen katonai egységnél a kémelhárítás-felderítés volt a feladatuk, vagy
éppen államügyészek voltak.”
Mindenki gyanús volt, s
bárkit elfogtak, a noteszében talált összes ismerõseit,
barátait, rokonait, adósait,
üzletfeleit letartóztatták.
Minden exportõrben kémet
gyanítottak, különös elõszeretettek kutattak irataik
között: jaj volt annak a polgárnak, aki valamilyen ok
miatt egy export vállalat
dossziéjában
szerepelt:
akár tisztet viselõ, szakértõ,
érdeklõdõ, ügyvéd, vagy
ajánlattevõ volt, a frontbörtönbe zárták. Ezek az állások a nagy Szovjetunióban
a legsúlyosabb bûnökkel
társultak.
A gyõztes jogán Malinovszkij marsall három napos szabad rablást engedélyezett csapatainak a gyõzelem örömére. A szabad
rablásba beletartozott a lakosság elhurcolása, prostitúcióra kényszerítése is: a
nekik tetszõ nõket gyakran
csak két hét múlva engedték vissza egyes szovjet parancsnokságok.
A szovjet megszállás
alatt intézményes méreteket öltött a fõváros kifosztása. Ennek esett áldozatul
a Margitsziget szállodáinak
teljes berendezése, bankok,
követségek széfjei, mûkincsek ezre és számos köztéri
szobor. A svájci követség
1945. márciusi jelentésében ismertette a „felszabadítók” módszereit: „A fosztogatás általános és alapos

volt, de nem mindig módszeres. Megtörtént például,
hogy egy férfinak elvitték
az összes nadrágját, de
meghagyták a zakóit. Voltak kis csoportok, amelyek
az értéktárgyakra szakosodtak, és mágneses detektorokkal kutattak arany,
ezüst és egyéb fémtárgyak
után…”
Nem jártak jobban a Buda környéki falvak lakói
sem. Pilisszentkereszt az
egyik legtöbbet szenvedett
frontközeli falu volt, többször cserélt gazdát. Az ott
történteket feljegyezte a
helybeli plébános egyháza
„Historia
domus”-ába.
„Az oroszok két hétig tanyáztak a templomban. Az
Oltáriszentséget, miután
feltörték a tabernákulumot,
a padlóra szórták. A lakásomról és máshonnan öszszehordott matracokból az
oltár elõtt ágyat késztettek,
és itt becstelenítették meg a
leányokat és asszonyokat…
Azért akartak kivégezni,
mert szerintük burzsuj vagyok, van telefonom és rádióm, továbbá beszélek
németül… és kémkedem a
németeknek… Mindent elvittek. azt hiszem a tatárdúlás ehhez képest paradicsomi állapot lehetett …
Semmim se maradt. Koldulnom kell, hogy meg tudjak élni…”
IV. Béla királyunk csodálatos misztikus alakja jelenik meg szemünk elõtt, hite
abban a végzetszerûségben,
amelyen neki is, az országnak is át kell mennie, hogy
mindketten megtisztuljanak és felemelkedhessenek
a pusztulásból.
Bálint István

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS V.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
Édesapám, dr. Tiszolczy Lajos
letartóztatása (Tiszolczy Klára
visszaemlékezése)
1954. szeptember 29-én hazajövet az
iskolából (szentendrei Ferences Gimnázium ) kissé furcsállottam, hogy egy autó áll a lakásunk (jelenleg orvosi rendelõ) közelében. Abban az idõben ugyanis ritkán láttunk autót, kivéve, ha az ellenõrzõ orvosok jöttek, de ez nem az õ
napjuk volt. Belépve a házba, az akkor
nálunk háztartási alkalmazottként foglalkoztatott nõvér (a margitligeti
Prohászka Ottokár Hadi Árvaházat
fenntartó missziós nõvérek szétszóratása után került hozzánk) azzal fogadott,
hogy édesapámat letartóztatták, elvitték, és a lakásban most házkutatás folyik. Amint tudomást szereztek a házkutatók a hazajövetelemrõl (legalább
öten voltak), benn kellett maradnom a
lakásban. A házkutatás este 11 órakor
végzõdött. Jegyzõkönyvet vettek fel a
lefoglalt tárgyakról, amelyek legnagyobb részét édesapámnak (miután bemutatták neki a tárgyaláson) fel kellett
ajánlania a Hadtörténeti Múzeumnak...
Másnap délután a házkutatás megismétlõdött, akkor még többen voltak, és
meglehetõsen paprikás hangulatban távoztak, miután nem találtak fegyvert,
pedig még a padlás deszkáit is felszedték. Ezek után hosszú csend következett, mivel zárt tárgyalása volt, kirendelt ügyvéddel. Mint késõbb megtudtuk, az elsõ fokú tárgyalása november-

ben volt, majd másodfokon 1955. február 2-án 6 évi börtönre ítélték különbözõ állam- és népellenes bûncselekmények vádjával. Elõször 1955 nyarán látogattuk meg a gyûjtõfogházban 10 perces beszélõn. Nagy nehezen engem is
beengedtek, mert édesanyám kikönyörögte azzal érvelve, hogy rövidesen
megkapom a személyi igazolványom,
és akkor már nagykorú leszek, és beléphetek a börtön területére.
Még azon a nyáron el kellett hagynunk a szolgálati lakást, és a közelben
lakó kedves szerb asszony (Vility néni)
fogadott be édesanyámat és engem (a

nõvér már nem jött velünk). Holtában is
hálás vagyok Vility néninek, mert voltak, akik aláírásokat gyûjtöttek édesapám kiszabadításáért. Reisz Sándor
bácsi egy nagyon szép nyilatkozatot írt
édesapám segítségérõl a nyilas üldözések idején. Ezeket a beadványokat a bíróság nem vette figyelembe. 1955 õszén
Nyíregyházára szállították édesapámat,
ott 1956 telén és nyarán tudtuk meglátogatni, szintén 10 percre. 1956 nyarán
központi utasításra a politikai ítélteket
revízió alá vették, akkor sok politikai
fogoly szabadult. Édesapám 1956.
szeptember 11-én jött haza ideiglenes
szabadlábra helyezéssel. (Megjegyzés:
a börtönben is orvosi munkát végzett
némi fizetéssel, így a börtöni ellátását
nem kellett fizetnünk.)
Hazajövetele után rövidesen munkába állt, Csobánkára járt át biciklivel. Az
1963-as amnesztiával kapott kegyelmet: „a büntetett elõélet hátrányos jogkövetkezményeitõl mentesítve”, ami
annyit jelentett, hogy amikor 1976. január 1-jével nyugdíjba ment 53 évi orvosi szolgálat után, csak a börtön utáni
éveit számolták el. Az akkor érvényben
lévõ minisztertanácsi rendelet szerint
ugyanis, aki 5 évnél hosszabb idõre volt
elítélve állam- és népellenes bûncselekmények miatt, csak a szabadulása utáni
munkaévei alapján elszámolt nyugdíjra
jogosult. Ezt a rendeletet csak 1986-ban
módosították, így akkor lehetett újra benyújtani nyugdíjazási kérelmét az 1922tõl 1975. terjedõ idõszakra.
Könczöl Dánielné

Elhunyt dr. Tregele Kálmán
Dr. Tregele Kálmán 1917. augusztus 15-én született Pomázon. Édesapja Tregele Kálmán, édesanyja
Herkovich Ilona. Tanulmányait
1941-ben a Budapesti Tudomány
Egyetemen fejezte be, doktorátust
1949-ben a Szegedi Tudomány
Egyetemen szerzett geológiából.
1941-tõl 1945-ig katona volt, 1945.
májusától 1945. november végéig
amerikai hadifogságban volt Franciaországban. 1947-tõl a Magyar
Állami Földtani Intézetben dolgozott, 1949-tõl tudományos munkatárs, majd a Földtani Intézet miskolci kirendeltségének vezetõje.
Késõbb a Borsodi Szénbányászati

Trösztnél fõgeológus, majd az Országos Földtani Fõigazgatóságon
területi fõmérnök. 1965-tõl az Országos Földtani Kutató és Fúró
Vállalatnál dolgozott, onnan ment
nyugdíjba.
Jól ismerte Pomáz és környékének helytörténetét, részt vett Sashegyi Sándor kutatásaiban. A helyi
közéletben is tevékenykedett, többek között választások alkalmával
a bizottság elnöke is volt. 1995-ben
Pomáz díszpolgára címet kapott.
Szerette a természetet, sokat kirándult, és amíg ereje engedte, minden nap hosszú sétákat tett.
T. K.
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ÚJ VEZETÕSÉGET VÁLASZTANAK
Az agglomerációban lévõ Pomáz lakossága folyamatosan
növekszik. Az újak mára sokkal
többen vannak, mint a „tõsgyökeresek”. Az elõzõek közül sokan azt sem tudják, hol a futballpálya, azt meg pláne nem, hogy
az egyesületet 1912-ben alapították. Kevés kisebb település
dicsekedhet azzal, hogy ilyen
régi sporthagyománya van.
A szájhagyomány és hiányos tárgyi emlékek szerint a pályának Teleki gróf adott
telket. A föld nyugati része fél méterrel magasabb volt, mint a keleti. A lelkes fiatalok
azonban csillesíneket fektettek le, és addig
lapátoltak, amíg a szintet kiegyenlítették.
Csak megjegyzem, hogy a klubház felõli
része ma is alacsonyabb a felsõ végénél.
Az eltelt 99 év alatt nagyon változatos
történet fonódott a labdarugó szakosztály
köré. Híres focisták kezdték a pályájukat a
pomázi õsfüvön. Szabó Sándor a Debreceni Lokomotív neves fedezete volt, ma
dombormû emlékeztet rá a klubház falán.
Pintér Sándor 36-szoros magyar válogatott volt. A bátyja szintén élvonalbeli.
Egervári Sándor NB-I-es futballista, ma
szövetségi kapitány. Nagyon sokan játszottak NB-s csapatokban, Pomáz is volt
NB III-as. A felnõtt csapat a 2010/11-es
szezonban a Megyei I/B-ben szerepel.
A klubházat társadalmi munkában, téglajegyekbõl építették.
Az egyesületnek jelenleg 9 csapata van,
ebbõl 6 gyermek (óvodások, U7, 9, 11, 13,
ifi). A gyerekek rangos tornákat nyernek
minden évben. Igazi nevelõ egyesület.
A Pomáz Városi ICO elnöke 12 éve Mészáros Gyula. Azok közé tartozik – nincsenek többen tucatnyinál –, akik nélkül
régen megszûnt volna az egyesület, leromlott volna a pálya. A mûködés fenntartása
úgy nehezedett, ahogyan az ország gazdasági ereje hanyatlott. Ezzel párhuzamosan
az önkormányzat is egyre kevesebb támogatást tudott adni, az utóbbi években semmit. A hírek már két esztendeje arról szólnak, hogy nincs tovább, lehúzzák a rolót.
Most új elgondolások kerültek elõ. Errõl is
beszélgettünk Mészáros Gyulával.
– Már két éve csõdhelyzetben vagyunk.
Az anyagiak hiánya az elõrelépést lehetetlenné tette, inkább csúszunk le a lejtõn.
Adakozásból, tagdíjakból, pályabelépõkbõl, a klub bérleti díjából fedezzük az egyre növekvõ nevezési és bírói díjakat, a mûködés költségeit. Minden erõfeszítésünk
arra irányul, hogy egy évvel a százéves
centenárium elõtt ne szûnjön meg az egyesület. Ezért döntöttünk úgy, hogy július
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9-én közgyûlést tartunk, s a jelenlegi elnökség átadja a helyét másoknak.
– Aki önt ismeri, tudja, hogy élt-halt a
sportért. A saját pénzébõl is sokat áldozott
a csapat fenntartására. Nehéz szívvel várja a közgyûlést?
– Az idén hetven éves leszek. Nem akkor kell abbahagyni, amikor megrokkan az
ember és tolószékben nyalja a fagylaltot.
Szeretnék néhány olyan évet, amikor nem
azon töröm a fejem, hogy összejön-e a
pénz a nevezésre, a bíró tiszteletdíjára,
idõben el tudom-e utalni a csekkeket, nem
maradt-e ki valami, és sorolhatnám. Szép
éveket éltem meg a sportban, jöjjenek a
fiatalabbak, akik tele vannak lendülettel,
nagyobbak a lehetõségeik, magasabb szinteken mozognak, tárgyalnak, mint én tehettem. Belátom, hogy meg kell újítani az
egész munkát. Nem rólam van szó, hanem
az emberekrõl, a sportról, az egészséges
életmódról és mindenek elõtt a gyerekekrõl. Õket kell beleszoktatni a sport világába, hogy ne a számítógépek elõtt üljenek,
és haszontalanul mulassák az idõt.
– Lehet már tudni, hogy kik lesznek az új
elnökség tagjai?
– A jelölõbizottság most kérdezi az embereket, hogy kiket szeretnének a vezetõségbe. Én Egervári Sándort szerettem volna felkérni a helyemre, de õ az elfoglaltsága miatt nem vállalta. A segítségét viszont
felajánlotta, ha a közgyûlés megszavazza,
tiszteletbeli elnökséget elfogad. A jelölõbizottság elnökétõl azt hallottam, hogy
Juhár Tamással, a válogatott, a Vasas és
az Újpest volt játékosával tárgyaltak, s Tamás hajlik arra, hogy vezesse az egyesületet. A családja köztiszteletnek örvend

Pomázon, a szülei és testvérei is sportmúlttal rendelkeznek. Az elõzetes tájékozódás szerint a tagok szeretnék az elnökségbe Szabó István vállalkozót, aki eddig
is sokat áldozott a csapatra, az ígéreteit
mindenkor betartotta. A focisuliból Petrov
Miklóst szeretnénk megnyerni a közös
munkának. Én alelnökként maradnék a
csapatban.
– Azt megjegyzem, hogy ritka csapatnak
lesz ilyen szintû vezérkara. Nagy egyesületek is megirigyelnék.
– A település sportmúltja is benne van
ebben. Meg kétségtelen, hogy szerencsések vagyunk. Jön az új sporttörvény,
amely lehetõvé teszi, hogy a vállalkozók
öt kijelölt sportágban az adójuk 70 százalékát közvetlen megállapodás alapján elsõvagy másodosztályú kluboknak fizessék.
A kisebbek is kaphatnak, de a nekik szánt
pénzt a Magyar Labdarugó Szövetség kapja, s õk osztják el. Nem közömbös, hogy
kinek milyen erõs érdekképviselete van.
– Hallhatnék valamit az új vezetés céljairól?
– Korai lenne, de az tény, hogy Pomáz
fociját magasabb osztályokba kívánják juttatni. A felnõtt csapatokban a heti két edzés
kötelezõ lesz. Aki ezt nem tudja vállalni az
egyéb csapatokban talál helyet. Az elv,
hogy senkit nem küldünk el.
– Milyen feladatai vannak még a közgyûlésig?
– Szeretnén tiszta lappal átadni az adminisztrációt. 300 ezer forintnyi kifizetetlen
adósságunk van, ezt addig kiegyenlítjük.
Aztán én lazábban élhetek, mert lesznek
akik elõttem viszik az ügyek nehezét.
Vicsotka
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XII. Scheck Nóra Sakk Emlékverseny

A XII. Scheck Nóra Sakk Emlékversenyen, mely a pomázi általános iskolák egymás közötti egyéni versenye, immár tizenketto éve. A Sashegyi Sándor Általános Iskola és Mûvészeti Szakközépiskola valamint
a Mátyás Király
Általános Iskola
diákjai 32 fo
részvételével
küzdöttek,
hogy elnyerjék
a vándorkupát.
Nagy volt a küzdelem. Végül a
Sashegyisek szerezték meg a kupát Jármy
Csaba személyében. Második
helyen Géczy Zsombor, míg harmadik he-

lyen Demjén Bence végzett. Gratulálunk
nekik! Köszönet a verseny lebonyolításának helyet biztosító Sashegyi Általános Iskolának, valamint a „Pomáz Város ICO
SE” Sakk Szakosztályának. A Verseny
vendége volt özv. Vaizer Zsigmodné, a névadó alapító Scheck Nóra lánya.
Verseny végeredmény:
Jármy Csaba
7 pont
Sashegyi
Géczy Zsombor
7 pont
Sashegyi
Demjén Bence
6 pont
Mátyás
Báthory Péter
6 pont
Sashegyi
Pardavi András
5,5 pont Sashegyi
Balogh Csaba
5 pont
Sashegyi
Simonek Máté
5 pont
Sashegyi
Sohajda Viktor
5 pont
Sashegyi
Strausz Krisztofer 5 pont
Sashegyi
Markolt Balázs
5 pont
Mátyás
Magyar Dániel
4,5 pont Mátyás
Moravecz Bence 4,5 pont Mátyás

Radnóti György
Kelemen Ákos
Fekete Dominik
Sajti János
Szendrei Botond
Schiller József
Madár Veronika
Vajda-Király Dániel
Szabó Márk
Jármy Solt
Donert Rinaldo
Kalauz Barbara
Gillinger Márton
Lévay Bertalan
Milán Ompoly
Ferencz Dávid
Milán Attila
Cifferszky Kata
Major Csege
Wirker Zoltán

JÓGA a mindennapi életünkben
A PRANAYA légzõ-JÓGA
a testi-lelki-szellemi gyakorlatok rendszeres és céltudatos
végzése, amely létrehozza az
energia áramoltató légzõ tevékenységet.
Még csak nem is sport, sem
fakírság, sem filozófia és fõképp nem vallás.
A JÓGA minden korosztálynak jó, fõleg a fiatalodni vágyóknak.
A JÓGA, inkább a lehetõségek és tapasztalatok belsõ élménnyé formálására nyit utat.
Ezzel a mozgással saját életünket tudjuk helyes irányba terelni.
A JÓGA a TESTRE kifejtõ
hatással rendelkezik. Ilyenekre
például: vázizom rendszerre,
belsõ szervekre, idegrendszerre,
érzékszervekre, hajlékonyságra,
fejfájásra és látásjavításra.
A JÓGA a LÉLEKRE is biztosít harmóniát. Felszabadít a
pszichés feszültség alól, pozitív
létélményt ad.

A JÓGA a SZELLEMRE is
kihat, az értelmi erõt fokozza
(észlelés, emlékezet). Az öszszefüggések átlátása könnyebbé válik. Megtanulhatjuk
egyensúlyba hozni magunkat,
megerõsíteni a testünkben
áramló energiákat, és rátalálunk a saját ritmusunkra.
A PRANAYA JÓGA (mint
Pomáz Jóga) légzõ gyakorlatot
a sportpályán tartom, hétfõn,
szerdán és pénteken
reggel 8 órától 9 óráig
ingyenesen.
Sportolási lehetõség
továbbra is van szombatonként!
Bejelentkezés nélkül mindenkit szeretettel várok a városi
sportpályán.
Fantasztikus hatással van az emberekre
az, hogy lehetõséget
biztosított az önkormányzat a futballpálya
használatára, ahol a

Pranaya jóga légzõ gyakorlatait végezhessük kinn a természetes levegõben, az energetikai
töltés jegyében.
Én mindezt csak megköszönni tudom a város vezetõségének.
Horváth Bozsena,
parapsychológus, konciliátor
Elérhetõségem:
e-mail: hbozsena@gmail.com,
Mobil: 06-30-281-71-88
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Sashegyi
Sashegyi
Mátyás
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Mátyás
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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
Változik a 20. § hatálya alá tartozó jogsértések köre:
2011. július 1-tõl közigazgatási
bírsággal sújtandó lesz: a megengedett legnagyobb sebességre, a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára és a jármûvezetõ szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértõje.
Ismét szabálysértési eljárásban kerül elbírálásra: a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértésének elkövetõje. Cselekményük az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. Rend. 54. § (1) bekezdése szerint minõsülõ, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésnek
minõsül, amelyet 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírság kiszabásával rendel büntetni a jogalkotó.
A gyorshajtás miatti szankciórendszer:
Bírságolás közigazgatási eljárásban: a 410/2007-es Korm. Rendelet alapján a gépjármû üzembentartójával szemben, használatba
vevõjével szemben, vezetõjével szemben (elõéleti pont). A
156/2009-es Korm. Rendelet alapján a jármû vezetõjével szemben
(elõéleti pont).
Bírságolás szabálysértésként: amely KRESZ-szabály nem tartozik a közigazgatási bírság hatálya alá; a korábbi sebességkorlátozás
jelentõs túllépése a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minõsülhet; szabálysértési eljárásban (Szr. 54. §) (elõéleti pont); helyszíni bírság kiszabásával (elõéleti pont); (rendõr figyelmeztetése).
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés szabályainak
változása:
2011. július 1-jét követõen megvalósított szabályszegés
A bírság összege lakott területen belül 15 000 forint, lakott területen kívül 30 000 forint, autóúton, autópályán 45 000 forint.
Minden esetben a jármûvezetõ és az utazó személy is birságolható, és az elkövetett cselekményhez rendelt elõéleti pont: 3.
A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések:
2011. július 1-jét követõen megvalósított szabályszegés:
– A forgalomirányító fényjelzõ készülék elõtti megállási kötelezettség (KRESZ 9. § (4) bekezdés c), d) pont) 100 000 forint.
– A vasúti átjáró elõtti megállásra vonatkozó rendelkezések
(KRESZ 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont) 100 000 forint.
A cselekményekhez rendelt elõéleti pont: 8. A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért a jármûvezetõ tehetõ felelõssé.
Módosulnak egyes szabálysértési tényállások:
– Az „ittas vezetés”: közúti jármû vezetésével nem lehet elkövetni, csak az átengedésével,
– A „sebesség korlátozás jelentõs túllépése”: megszûnik,
– A „vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése”: csak
akkor valósul meg, ha nem tartozik a közigazgatási bírság hatálya alá,
– A „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése”: módosul, a KRESZ joghelyek helyett: „nem tartozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés hatálya alá”.
Módosul a közlekedési elõéleti pontrendszer:
– Elõéleti pontot kell megállapítani az objektív felelõsség alapján
indult eljárás során, ha a bírságot a jármûvezetõvel szemben
szabják ki. Pl. menetlevél vagy nyilatkozat alapján (a természetvédelmi területre való behajtás kivételével),
– Ittas vezetés miatt magasabb pontszám,
– Két-három súlyos szabályszegés révén elérhetõ a 18 pont,
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E hónapban szokásomtól eltérõen
nem a bûnügyi és közlekedési helyzetrõl
szeretném Önöket tájékoztatni, hanem
A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRÕL SZÓLÓ 1988.
ÉVI I. TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAIRÓL:

– Szabálysértési eljárás során figyelmeztetés esetén is pontot kell
adni.
Elõéleti pont:
2011. júl. 1-jét
2011. júl. 1-jét
követõen
megelõzõen
Bûncselekmény
9-11
6-9
Szabálysértés
1-8
1-5
Közigazgatási bírság
1-8
Bõvül az objektív felelõsség hatálya alá tartozó, a megállásra
és várakozásra vonatkozó jogsértések köre:
– Útpadkán való megállás,
– Járdán való megállás, ha az nem megengedett,
– Lakott területen kívül a fõútvonal úttestén való várakozás.
Ittas vezetés miatti közigazgatási, illetve szabálysértési eljárás összehasonlítása:
A jövõ: közigazgatási eljárásban a bírság összege a koncentrációtól és a jármûkategóriától függõen, jogszabályban meghatározott,
50 000-tõl 300 000 Ft-ig terjedõ konkrét összeg; elõéleti pont: engedéllyel vezethetõ jármû esetén 6, 8 pont; jármûvezetéstõl eltiltás/
vezetõi engedély elvétele: nincs.
A jelen: szabálysértési eljárásban személyre szabott, egyéniesített, 3-tól 100 ezer Ft-ig terjedõ pénzbírság; elõéleti pont: engedélylyel vezethetõ jármû esetén 5 pont, ha jármûvezetéstõl eltiltás intézkedés alkalmazására nem került sor; jármûvezetéstõl eltiltás / vezetõi engedély elvétele: van.
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke
km/órában, bírság összege forintban, elkövetett cselekményhez
rendelt elõéleti pontok száma).
50 km/óra sebességig:
15 km/óra felett 25 km/óráig:
30 000 Ft, 4 pont.
25 km/óra felett 35 km/óráig:
45 000 Ft, 4 pont.
35 km/óra felett 45 km/óráig:
60 000 Ft, 4 pont.
45 km/óra felett 55 km/óráig:
90 000 Ft, 6 pont.
55 km/óra felett 65 km/óráig:
130 000 Ft, 6 pont.
65 km/óra felett 75 km/óráig:
200 000 Ft, 8 pont.
75 km/óra felett:
300 000 Ft, 8 pont.
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:
15 km/óra felett 30 km/óráig:
30 000 Ft, 4 pont.
30 km/óra felett 45 km/óráig:
45 000 Ft, 4 pont.
45 km/óra felett 60 km/óráig:
60 000 Ft, 4 pont.
60 km/óra felett 75 km/óráig:
90 000 Ft, 6 pont.
75 km/óra felett 90 km/óráig:
130 000 Ft, 6 pont.
90 km/óra felett 105 km/óráig:
200 000 Ft, 8 pont.
105 km/óra felett:
300 000 Ft, 8 pont.
100 km/óra sebesség felett:
20 km/óra felett 35 km/óráig:
30 000 Ft, 4 pont.
35 km/óra felett 50 km/óráig:
45 000 Ft, 4 pont.
50 km/óra felett 65 km/óráig:
60 000 Ft, 4 pont.
65 km/óra felett 80 km/óráig:
90 000 Ft, 6 pont.
80 km/óra felett 95 km/óráig:
130 000 Ft, 6 pont.
95 km/óra felett 110 km/óráig:
200 000 Ft, 8 pont.
110 km/óra felett
300 000 Ft, 8 pont.
A bírságolás során a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet vonatkozó bekezdései
illetve pontjai az irányadóak.
A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért minden
esetben a jármûvezetõ tehetõ felelõssé!
Kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést, kellemes nyarat,
és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

OKTATÁS

PÁLYÁZAT
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási
intézmények elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanuló
cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére
és a rendõri pálya választásának ösztönzésére a 2011/2012 tanévre
Pályázati feltételek:
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek,
a pályázat benyújtásának évében elért, évvégi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek
mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell
eleget tennie:
– magyar állampolgárság;
– magyarországi lakóhely;
– büntetlen elõélet;
– a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését
követõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi- és vizsgakötelezettségek
teljesítésének, valamint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
– szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelõ – a szakiskolai
tanulmányok befejezését követõ tanévben történõ – folytatásának vállalása;
– kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és
befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
– egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság a pályázat elbírálása során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához szükséges
vizsgálatok írásban történõ vállalása;
– írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó
adatokat elõzetesen és a támogatási szerzõdés hatályának
tartama alatt a rendõrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke:
A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a rendõr-fõkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ idejére az alábbiak szerint:
– számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy
kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körû térítésével, vagy – a szerv választása szerint – étkezési utalvány biztosítása;
– tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb
25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;
– tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla
alapján történõ, teljes mértékû térítésével, az egyéb tan-

eszközök esetében pedig – ugyancsak számla alapján –
tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
– az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függvényében
a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni
juttatással:
– 3,00–4,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 2000 forint/hónap,
– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén
nettó 3000 forint/hónap,
– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 4000 forint/hónap
összegben.

Egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2011. július 31-ig kell a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõjének megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a
büntetlen elõélet igazolására szolgáló dokumentumokat
(személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos
házi orvosi véleményt, a rendõrség által végzendõ alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes
adatok kezeléséhez történõ írásbeli hozzájárulást, valamint a
tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv
egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi
rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a
pályázat elbírálása során a rendõrség kötelezõ jelleggel végzi
el. A támogatás idõtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények
ezt indokolttá teszik, a rendõrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2011. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
támogatási szerzõdést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK
Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztálytól kérhetõ (tel.: 06-1-443-5800/30-533 mellék).
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SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

A munkaviszonyról – mindenkinek II.
Ebben a cikkben a munkaviszony megszüntetésének kérdéskörével foglalkozunk. Néhány esettõl eltekintve (nyugdíjas és vezetõ állású munkavállalók) a munkáltatót minden esetben a
törvényi elõírásoknak megfelelõ indokolási kötelezettség terheli a munkaviszony rendes felmondással történõ megszüntetése esetén. Ezen kötelezettség is érthetõvé teszi azt a feltétlen szabályt, hogy a felmondást
és indokolását írásban lehet csak érvényesen megtenni.

A

felmondás indokolásából a felmondás okának világosan ki kell tûnnie.
A világos indokolás az indok(ok) egyértelmû és közérthetõ, továbbá konkrét
megjelölését jelenti. A felmondásnak az
arra okot adó konkrét tényeket és körülményeket kell megjelölnie. A közhelyszerû, valós tartalom nélküli, általánosító
indokolása nem elégséges. Ilyen lehet pl.
a nem megfelelõ magatartásra, a munka
nem megfelelõ színvonalon történõ ellátására, a cég jó hírére árnyékot vetõ magatartásra stb. utaló felmondás. Ugyanakkor a világos indokolás kötelezettségének megfelelhet az indok összefoglaló
megjelölése, valamint a munkaköri kötelezettség megszegését rögzítõ, a munkavállaló által is aláírt jegyzõkönyvre utalással indokolt felmondás.
Ha a munkáltató a felmondásban több
indokot is megjelöl, nem kell mindegyiknek valóságosan fennállnia, elegendõ, ha
egyetlen, valóságos indok a jogszerû felmondás alapjául szolgálhat.
A felmondás indoklásának okszerûnek
kell lennie. Az okszerû indok alkalmas

arra, hogy igazolja: a jogviszony megszüntetésére valóban szükség van, a
munkaviszony nem tartható fenn. Tehát
hiába valós az indok, ha a hiba, mulasztás, kötelezettségszegés jelentéktelen.
Nem szolgálhat okszerû indokul pl. egy
alkalommal 10 perces késés a munkakezdésbõl. Ha azonban a késések rendszeresen elõfordulnak, jogszerû az erre alapított felmondás. Ugyanakkor a 10 perces
késés is felmondás okszerû alapjául szolgálhat, ha ez a késés (a munkavállaló által is tudottan) súlyos hátrányt okoz(hat)ott a munkáltatónak. A határesetek
természetesen nehezen elbírálhatók.
Minden egyes konkrét vitában az eset
összes körülményének gondos vizsgálatára van szükség.
Az okszerû felmondáshoz kapcsolódik
a „kifogások elleni védekezés” lehetõsége. A felmondás közlése elõtt ezt általában biztosítani kell a munkavállaló részére. A védekezési lehetõség elmaradása azonban önmagában nem teszi jogellenessé a felmondást. Hasonló jelentõségre tehet szert a figyelmeztetés is. Álta-

TISZTELT OLVASÓINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy
a Pomázi Városi Könyvtár
július 18-tól augusztus 8-ig
zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!
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lában helytelen a munkavállaló elsõ hibájára felmondással reagálni. A szóban
vagy fõképp írásban átadott figyelmeztetés nemcsak arányos és korrekt eljárás,
hanem a késõbbi felmondás indokoltságát is alátámaszthatja. Fontos ugyanakkor, hogy az a magatartás, amelyre vonatkozóan figyelmeztetést kap a munkavállaló, már nem szolgálhat a késõbbi
felmondás indokául. Fontos következménye az írásbeli figyelmeztetésnek,
hogy amennyiben a munkavállaló ismételten vétkes kötelezettségszegést követ
el, vele szemben már súlyosabb jogkövetkezmények, pl. felmondás alkalmazható.
A felmondási jog rendeltetésellenes
gyakorlását valósítja meg, ha a munkaviszonyt a munkáltató azért szünteti meg,
mert a munkavállaló kritikai észrevételeket tett vagy negatív véleményének adott
(megfelelõ módon) hangot, ha a munkavállaló juttatását igényelve pert indított,
vagy helyesnek bizonyult szakmai véleményt alkotott stb. A rendeltetésszerû
joggyakorlás polgári jogi követelményét
tehát a munkajogviszonyban is alkalmazni kell.
A következõ cikkben a felmondás körében felmerülõ bizonyítási kérdésekkel
folytatjuk.
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu Tel.: 525-455, 30/6196-496

MERJEN MOSOLYOGNI!
NYÁRI AKCIÓ FOGÁSZATUNKON!!!
– fogkõleszedés professzionális fogtisztítással,
sópolírozással 12.000 Ft. helyett 7.000 Ft.– otthoni, sínes fogfehérítés 2-3 hét alatt csak
30.000 Ft.– Swarowski fogékszer 10.000 Ft.- helyett 6000
Ft.– fémmentes, tökéletesen esztétikus, CAD/CAM
számítógépes módszerrel készülõ ZIRKON
fogpótlások csak 44.000 Ft./db bevezetõ áron
– esztétikus, fogszínû kompozit tömések 6-8.000
Ft./db
– természetesen egyéb fogászati problémák esetén is szívesen állunk rendelkezésre
– elõzetes egyeztetés után akár hétvégén is
Várjuk szeretettel pomázi rendelõnkben!
CALMO-DENT FOGÁSZAT
www.pomazifogaszat.hu
Tel.: 06-20-321-4516

HIRDETÉS

MARIKA KONYHÁJA

Csirke, zöldségekkel párolva
Végre itt a nyár! Nem lehet
panaszunk sem a hõségre,
sem a záporokra. Minden
együtt van, amire csak szükség lehet egy igazi lazításhoz
és kikapcsolódáshoz. A forró
napokon úszhatunk vagy napozhatunk, de az esõs délelõttökön bevonulhatunk a
konyhába és készíthetünk
egy finom könnyû ebédet a
családnak.
Hozzávalók:
1 kg csirkemell és comb
3 db zöldpaprika
3 db paradicsom
1 doboz konzervkukorica
1 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma

2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:
26/325-663
www.badogosbolt.hu

FUVAROZÁS, FÖLDMUNKA,
SZÁLLÍTÁS:

1 csokor petrezselyem
Olaj, só
A csirkét olajon átsütjük,
hozzákeverjük az apróra vágott vöröshagymát, a kockákra
vágott paprikát és paradicso-

mot, valamint a fokhagymagerezdeket. Megsózzuk, majd
puhára pároljuk. Tálalás elõtt
hozzáadjuk a kukoricát és
megszórjuk finomra vágott
petrezselyemmel.
Jó étvágyat!

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
A július általában az év legmelegebb és
legszárazabb hónapja. Az emberek, ha tehetik, szabadságra mennek. Ha azonban roszszul választják meg a távollét idejét, nem
szakszerûen ütemezik be a kertgazdálkodást,
ott jóvátehetetlen károk következhetnek be.
A kert ugyanis nem megy szabadságra, a természet teszi a dolgát.
A föld szomjazik, a fû növekedik. A gondozott pázsit tíznaponként nyírást igényel. A
paradicsomot karózni, kötözni kell. Nem
maradhat el a növényvédelem sem, emlékezzünk a tavalyi gombafertõzésre!
Az uborka hálózásának is itt az ideje, a fiatal hajtásokat könnyen a hálóba igazíthatjuk.
A jól karbantartott növényekrõl akár naponta szüretelhetünk salátának, kovászolásnak
valót. Az uborkát a tökhöz hasonlóan jól lehet hûtõben tárolni.
A háziasszonyok júliusban túl vannak a
meggy, a cseresznye és az eper befõzésén, de
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rövidesen új kihívást jelent a kajszibarack,
amelybõl kitûnõ befõtt, lekvár, illetve mélyhûtõben tárolva desszert készíthetõ. A málna
jól termett az idén. Elsõsorban szörpnek kiváló, de lehûtve is tárolható. Ne feledkezzünk meg a zöldbabról sem, amely télen nélkülözhetetlen vitaminforrás!
A szõlõket a lisztharmat és a peronoszpóra
támadja. A változékony idõjárás kiváló életfeltételeket teremt a számukra. Használjunk
kombinált növényvédõ szereket, így egy menetben védekezhetünk a gombák és a szívórágókártevõk ellen!
A virágos kertben most kezdjük a kétnyári
virágok magvetését (árvácska, rózsa, százszorszép, törökszegfû, nefelejcs és így tovább).
Sajnos, a hónap végén virágozni kezdenek
az allergiát keltõ parlagfû, az üröm és társaik. A kaszálásukat törvény írja elõ.
Czilinger

– 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

Hálásan fogadna
állatotthonunk
adományként
mûanyag gyermek
pancsolót
(homokozót) kutyáink
számára, ugyanis itt a
nyári kánikula, és telepünkön sajnos nincs
árnyat adó fa
a kutyusok számára.
A pancsolóban minden kutya szívesen
hûti le testét, egész
nap lubickolnak benne
az öreg kutyák is, nem
csak a kajla fiatalok.
Segítségüket
köszönjük!
20/424-9808
Pomázi Állatvédõk
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