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szeptember 24-én szombaton rendezendõ városnapra az elõzõ híradásokkal ellentétben a résztvevõ
civil szervezeteknek a sátrakkal kapcsolatban semmi
fizetnivalójuk nem lesz. Egy
pomázi vállalkozó huszonhat 18 négyzetméteres sátrat
fog rendelkezésre bocsátani.
Tehát azok a civil szervezetek, amelyek a sátrak bérleti
díja miatt nem jelentkeztek
a részvételre, most pótolhatják. Az ételekhez szükséges
nyersanyagokat mindenki
magának vásárolja meg, arra az önkormányzat nem
tud pénzt adni.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK:
Augusztus 20-án 8 és 19 órakor Szentmisék
a Római Katolikus Templomban: Az új kenyér megszentelése
11 órakor Szentmise a Szent Miklós kápolnában
Augusztus 21-én 10.30 órakor Istentisztelet
a Református Templomban: Hálaadás az új kenyérért

KULTÚRA

A MÛVELÕDÉSI
HÁZ

ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJA
Augusztus 13-án
9:00–12:00
BOLHAPIAC
A mûvelõdési ház elõtti
szabad területen bolhapiacot szervezünk. Saját felelõsségére mindenki hozhatja a portékáját a kisbútortól a festményig, a régi
könyvektõl a lemezjátszóig. Asztalt nem tudunk adni, helyfoglalás érkezési
sorrendben a füves területen. Helypénz: 500 Ft. A
piac a nyár folyamán, havonta egy alkalommal kerül megrendezésre.

15–19.
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
7–12 éves gyerekeknek
Részletes információt
telefonon adunk.

20-án 18:00
Ünnepi mûsor a
városháza elõtti parkban.
Ünnepi beszédet mond
Viasz Tibor önkormányzati képviselõ. A mûsorban közremûködik Borbély Mihály, Fehér Juli és
Juhász Károly.

22. hétfõ
14:00- 18:00
VÉRADÁS

Augusztus 26. és
szeptember 21.
között
Tüdõszûrés lesz a szûrõállomás által megadott
idõpontokban.
MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135
Tel/fax : 06-26-323-460
E-mail:
pmhkpomaz@freemail.hu /
pomazkonyvtar@freemail.hu
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Harmóniakert – amit akartok
Mezõ Tibor Harmóniakert címû könyve az utóbbi napokban az „uborkaszezonban” jelent meg, mégis felkeltette az érdeklõdésemet a Novum Pro
Kiadó sajtóközleménye, amely gondozza a kötetet, mert a borítón meglepõ ajánlást találhat az olvasó:
,,A Harmóniakert címû verseskötet szerzõje szerint az a szó, hogy harmóniakert a mûalkotások gyûjteményét, valamint a harmónia, béke és boldogság kertjét jelenti. Költeményeinek alapja – a nyugalom – tudattalan
tartalmak, tragikusak és fenségesek. Magvukat az Úr kinyilatkoztatása képezi, amelyben
a mózesi látomáshoz képest a világ átrendezõdött, ezáltal épül a népesség számára egy
Boldog Új Világ. A szerzõ úgy képzeli el a
jövendõ világrendben a fejlõdést, mint két
pont közötti fordulatot, ami eszmei áldozatot, örömöt okoz. Mindezért a teljesség igényével kér tõlünk befogadást: ,,kõbe dermedve illeszkedik a szikra, – örömöt hoztam, szelíden szeretlek.”
– Mezõ Tibor
költõt személyesen
kérdezem,
hogy a történelmi
fejlõdés
,,két
pont”-ja alatt mit
ért?
– A két pont két
határnapot jelent.
A fejlõdés minõsége a lényeg,
amely szellemi és
érzelmi természetû: mentális áldozatvállalás és boldogságtudat. A
szöveg lecsúszik
a valóságról, ha
történelmileg
helytelenül hangoztatod, mert a
Kárpát-medence
nem agya a Földnek, sem a magyarság az
emberiségnek. Álmodni lehet, de nem ez a
magyarság álma, a boldogságkeresõ álmodók álma a valóságos, miként Szentkuthy
Miklósé a Szent Orpheus Breviáriumával:
,,Az Orpheus célja: megtalálni azt az embereszményt és azt a legelfogadhatóbb életformát, melyet a lehetõ legszélesebbkörû
történelmi, a legegyetemesebb vallási, legmélyrehatóbb természettudományi tapasztalatok után a gondolkozó agyvelõ és boldogság-keresõ érzés megkíván.”
,,Nem vágyom sokra, se földi jókra: | csak
boldog szeretnék lenni én is!” – visszhangozza néhány év múlva Kordás Ferenc költõmesterem a Horty-korszakban.

Magamról szólva, nekem többé nem keresnem, hanem gazdálkodnom kell a boldogsággal, mert azt megtaláltam évtizedekkel
elõbb, azóta kifejleszthetõ képességgel megélem, valamint vallom is, hogy az emberiség
céljának közös nevezõje nem a szeretet, hanem a boldogság:
,,Nekem nem kell más: a mézédes boldogság. Nem az ellene felkínált, | Felpumpált,
arany-darabos boldogulás, a szemnek és
szájnak citált | Örököskarácsonyfa-ajándéköröm, hiányzó felszabadulás.”
– A boldogság és a boldogulás közötti különbséget a hétköznapi valójában meg tudod
értetni velem?
– Az ember akkor boldogul, ha egyrõl a
kettõre jut, gyarapodik, csak akkor boldog,
ha egészben mindent rendben érez.
A boldogságnak nem a boldogtalanság az
ellentéte, hanem a kínszenvedés.
Szenvedés nélkül boldogulni nem lehet,
hiszen erõfeszítések hosszú sorára van szükség ahhoz, hogy éhen-szomjan ne haljunk, és
maradjunk becsületesek, mûveltek, egészségesek. Az embert megfosztani a boldogulás

eszközeitõl – pénztõl, munkától – gyalázatos, sõt erõszakos dolog, ez a háború melegágya, noha békére vágyunk.
A ,,hiányzó felszabadulás” a boldogulás
fenti eszközökkel való szabad rendelkezése
az egyénnek a közjóért felelõs szervek által,
éppen azért, hogy a stressz-mentes közélet
jegyében a boldogság érzete hassa át az
egyént és a közösséget egyaránt.
Boldogulni az Úton levés állapota, a boldogság átható érzés, minden körülményben
jellemez téged, a költõi nyelven szólva, a
boldogság:
„illata az örök, szent harmatnak”
Vicsotka Mihály

KÖZÉLET

A SZÜLÕFÖLDET SOSEM FELEDTÉK

Június 16-án Szakál Antal
plébános a katolikus temetõben megáldotta azt a keresztet, amelyet az 1946-ban kitelepített és idegen földben
nyugvó pomázi svábok emlékhelyéül emeltek.
Az Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú
Egyesület, gazdasági társaságok és magánszemélyek
támogatásával, Kulin Imre
kezdeményezésére épített

emlékmû megáldására Melczer Gézának, a Pomázer
Heimatverein elnökének a
vezetésével küldöttség érkezett Németországból.
Az elnök, aki a kitelepítéskor 11 éves volt, az ünnepi
beszédében elmondta, hogy
a második világháború után
mindenüktõl
megfosztva
kényszeríttették õket szeretett hazájuk, Magyarország
elhagyására. A pomázi

HÉV-állomáson veszteglõ
vagonok oldalán piros-fehérzöld zászlók lengtek, a számkivetettek a Himnuszt énekelve indultak az ismeretlenbe. A sebek idõvel behegedtek, az igaztalanság azonban
mélyre hatoló tüskéket hagyott. A szülõföldet mégsem
tudták elfeledni soha. Waldangellochban múzeumot
rendeztek be, amely a Pomáz
téren álló épületben kapott

helyet. A kiállított használati
eszközök kis magyar szigetet
teremtenek a nagy Németországban.
Vicsi László polgármester,
akinek a családja az 1946-os
tragédia elszenvedõje volt,
arról beszélt, hogy csak késõbb értette meg: miért csak
1986 után kaphattak útlevelet. A kitelepítésrõl csak a
rendszerváltás után lehetett
beszélni. Az 1032 elûzött németajkú sváb megjárta a
poklot. Mindent újra kellett
kezdeniük számukra idegen
földön. Kitartóan dolgoztak
és mindig magyarok maradtak. Büszkék lehetünk rájuk.
Az emlékhely arra intsen
bennünket, hogy az 1946-oshoz hasonló események soha
ne ismétlõdjenek meg.
Kulin Imre úgy véli, hogy
a kereszt lélekben egyesít
bennünket azokkal, akik idegen földben nyugszanak. Átélhetõ eseménnyé emel egy
történelmi dátumot, amelyhez szomorú esemény tapad.
Vicsotka
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IDÕSZERÛ

A polgármester
válaszol

A NAPI TÚLÉLÉSÉRT KÜZDÜNK
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A nyár derekát mutatja a
naptár. Ön is elment a családjával néhány napra pihenni. Az
emberek többségének másképp
zajlik az élete, mint a többi évszakban. Kezdjük könnyedebb
kérdéssel: hogyan dolgoznak a
hivatalnokok a városházán ezekben a hónapokban?
– A törvény szerint a kollégák
munkájának a szervezéséért a
mindenkori jegyzõ felel. Természetesen én is tudok a feltett kérdésre válaszolni. A hivatalban
nincs leállás, hiszen a társadalom
élete folyamatos, évszakoktól
függetlenül. Az emberek ügyeivel
megszakítás nélkül foglalkozni
kell. Az iskolák kapui bezárulhatnak, a mûvelõdési házban szünetet tarthatnak, de az okmányiroda,
a gyámhatóság, az építéshatóság,
és sorolhatnám a többit, rendelkezésre kell, hogy álljon. A kollégák
nagyobb része nálunk is nyáron
igyekszik szabadságra menni, hiszen ekkor tudják a gyerekeikkel
tölteni az idõt. Ilyenkor az ügyek
kicsit feltorlódhatnak, de meggyõzõdésem, hogy ez nem zavarja a lakosságot. Szerencsére az a
tapasztalat, hogy nyár elején több
az ügyfél, jönnek útlevelekért,
személyi igazolványokért, de a
nyár folyamán csökken a számuk.
Mi annyi könnyítést tudunk adni,
hogy 36-38 fokos napokon néha
két órakor elengedjük a kollégákat. Ezektõl eltekintve éppen
olyan az „idõszámítás”, mint télen
vagy õsszel.
– A témánál maradva megragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem: elégedett a városháza
dolgozóinak munkájával? Engem,
mint a lap szerkesztõjét néha megkeresnek egy-egy panasszal. Nem,
vagy hosszú idõ múlva kaptak választ a beadványukra, úgy érzik,

4 Pomázi Polgár 2011/8.

hogy számukra kedvezõbben is
dönthettek volna az ügyükben.
– Ez mindenütt elõfordulhat.
Az emberek különbözõek. Nem
mindenki látja be, hogy az elvárásainak esetenként gátat jelentenek
a törvények. A hivatalnoknak kötelessége az elõírások maradéktalan betartása, az ügyfél meg szeretné, ha a tervei a szájíze szerint
valósulnának meg. Az építéshatóságnál fordulnak elõ ilyen esetek.
A polgár – teljes mértékben érthetõen – elképzeli álmai otthonát, s
kiderül, hogy a törvény elõírásai,
és mások érdekeinek sérelme miatt azt nem valósíthatja meg.
Vagy engedély nélkül építkezik.
Eltér az építési engedélytõl, és
konfliktusba kerül az ügyintézõvel. Ilyenkor a kevésbé belátó ember hosszú ideig hordozza magában a vélt sérelmeit, s neki rossz
lesz a véleménye a hivatalról. Én
azonban a tapasztalataimra támaszkodva nyugodtan kijelentem, hogy 2006-ban rengeteg panasz, kifogás érkezett a különbözõ szerveinkkel kapcsolatban
Ezek száma az utóbbi két-három
évben a minimálisra apadt. Konkrét panasz ügyintézõre hozzám
már nem jutott el.
– Akkor beszéljünk a jegyzõváltásról! Dr. Szabó Andrásról, akit
még 2003-ban Golub Athanász
polgármestersége idején neveztek
ki, és a helyére az idén került
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina. Rengeteg panaszt lehetett
hallani az elõdjérõl: nem mûködött együtt a polgármesterrel, a
testülettel, az aláírási kötelezettségét másokra tolta, nem vállalt felelõsséget, és így tovább! Most
változott a helyzet?
– Örömmel mondhatom, hogy
nincs semmi probléma. Naponta
megbeszéljük a dolgokat, ahol arra van szükség, közösen döntünk.
Nincsenek súrlódások a polgármester, a testület, a hivatal és a
jegyzõ között. Szabóné hosszú
ideje a városházán dolgozik, ismeri a terepet, érti a dolgát. Ahhoz, hogy az önkormányzat és a
hivatal zökkenõmentesen mûködjön, két dolog feltétlen szükséges:
jó testület és jó jegyzõ. Most
mindkettõ megvan.
– Külsõ szemlélõnek úgy tûnik,

hogy a kelleténél jobban megvan.
Néhány hónapja a képviselõket
dicsértem, hogy rövid idõ alatt
megtárgyalják a napirendeket.
Olvasói levelet kaptam, hogy ezt a
jelenséget ne minõsítsem pozitívnak, mert olcsó húsnak híg a leve.
– Én 1994 óta vagyok
Pomázon képviselõ. Tapasztaltam, hogy milyenek voltak a kétnapos ülésszakok, az este 10-ig
tartó rendkívüli ülések. Tudom,
hogy ennyi idõ után elfárad az
ember, ingerlékeny lesz, a döntéseit befolyásolják a rossz körülmények. Kiütköznek az emberi,
politikai ellentétek, a viták a
tárgyszerûség helyett a személyeskedésekbe torkollnak. A
2006-os ciklusban még voltak
ilyen kezdeményezések, de ezeket visszaszorítottuk. Én annak a
híve vagyok, hogy a munka a bizottságokban történjen, a testület
elé kidolgozott alternatívák kerüljenek, s ott a legjobb mellett döntsenek. Ehhez túl sok idõre nincs
szükség. Rossz testület az, ahol
órákig vitatkoznak, s képtelenek
megegyezésre jutni.
– Hosszabb ideje nem mûködik
a város honlapja. Miért?
– 2003–2004-ben ráerõltettek a
kistérségre egy olyan elektronikus
közigazgatási rendszert, amelyet
elõzõleg nem próbáltak ki. 2005
óta tökéletesen kellett volna mûködnie, tíznél több modemmel.
Ezzel szemben a mai napig másfél használható. Ezért az alig valamire jó rendszerért évente 16-17
milliót fizettünk. Úgy döntöttünk,
hogy ezért a szolgáltatásért nem
fizetünk, az ember eljut odáig,
hogy nem engedi tovább szivatytyúzni a pénzét. Új rendszerre állunk át, amelyet a 16-17 millió tizedéért tudunk mûködtetni. A kistérség néhány vezetõjének ez nem
tetszik, de ez az õ dolguk. A honlap zavarainak ez az oka, de rövidesen más arculatú honlapunk és
más email-rendszerünk lesz.
– Most mi foglalkoztatja?
– Az, hogy a Csabai Erzsébet
és Golub Athanászné által vezetett Déli Szennyvíz- Csatorna és
Ívóvízépítõ Társulat helyett szeptemberben megint 20 milliónál
többet kell fizetni az önkormányzatnak, mint készfizetõ kezesnek.

Rosszul számolták ki az érdekeltségi hozzájárulást, rosszul mérték
fel az igényeket, rossz számokkal
dolgoztak. Kénytelen vagyok kimondani, hogy 2005-ben azért
hozták létre a társulatot, hogy néhány embernek a nyugdíjáig fizetése legyen. Kitalálták, hogy a
még nem csatornázott, felszíni
vízelvezetés nélküli területeken
közmûvesítenek. Akkoriban bevett szokás volt, hogy az önkormányzat, az egyébként nemes cél
érdekében, készfizetõ kezességet
vállalt. A bankok így adtak hitelt,
hiszen az önkormányzat nem
szûnik meg, mint egy cég, könynyen utolérhetõ, könnyen inkaszszózható. A jogi lépéseket megtettük, de az igazságszolgáltatás
lassan halad, az önkormányzatnak pedig most kell fizetni. Felháborító, hogy ebbe a helyzetbe
kényszerültünk, amikor olyan társulataink voltak, mint a Korausz
Ferenc által több mint húsz évig
vezetett, amellyel soha ilyen
probléma nem volt. Vagy mint a
Melegh Gáboréké, amelyik még
ennél is jobban dolgozott. És
most ebben a helyzetben, amikor
az utolsó szalmaszálba kapaszkodunk, mások miatt újabb húszmillió fizetnivaló szakad ránk.
Nem elég a megörökölt adósság,
az Ipoly Holdingnak fizetendõ
részlet, az iskoláink, óvodáink rezsiköltségei, a dolgozók fizetésének elõteremtése, és még sorolhatnám. Komolyan mondom,
hogy a 39 évemmel azt kell éreznem, hogy fáradok, fásulok. Azt
mondják, hogy normális körülmények között egy polgármester
három ciklust bír ki. De hová tûntek el a normális körülmények?
Itt jut eszembe mindig Kulin Imre polgármester állandó kérdése,
amikor összefutunk: „Hát az
egészséged hogy bírja?”
– Talán segít, hogy szeptemberben adófizetés következik…
– Igen. Ám cégek, vállalkozók
várják, hogy fizessük nekik a régen esedékes számláikat.
– Figyelemmel kíséri az önkormányzati törvény körül zajló vitákat?
– Annyiféle verziót hallottam
már, hogy nem idegesítem magam elõre. Csináljuk a magunk
dolgát, van belõlük bõven, majd
amikor megszületik a törvény,
meglátjuk, hogyan alakítsuk hozzá az életünket.
Vicsotka Mihály

KÖZÉLET

„EZ A FALU VÁROS?”
Az ismerõseimtõl – meggyõzõdésem szerint bosszantóan sokszor – hallom az epés
megjegyzést: „Ez a falu város?” Vagyis a településünk
csak a nevében viseli a büszke rangot, valójában egyéb ismérveiben ott ragadt, ahol
volt, falusi szinten. Sõt, magát közéleti embernek és lokálpatriótának valló polgártársam ahol hozzászól, sorolja az országjáráson szerzett
tapasztalatait: bezzeg másutt
épülnek és szépülnek az utcák, tisztaság van mindenütt,
a polgármester és a képviselõk tele vannak jobbnál jobb
ötletekkel, s azt megvalósítják. Pomázon viszont csak
tesped, rohad minden.
Valóban? A rendszerváltás
kori Pomáz fejlettebb volt,
mint a mai? Elfogulatlan ember válaszolhat erre a kérdésre igennel? Vagy lehet, hogy
valaki nem látja az új városrészeket, az iskolák tornatermeit, a kiteljesedett intézményrendszert, a teljes köz-

A Huszár utca

mûvesítést, az új utakat, a
városi szerepet, amit a térségben betöltünk, a csaknem
megkétszerezõdött lakosságot, a fejlõdõ szolgáltatásokat és így tovább...
Az egyik társadalmi tisztségembõl adódóan rendszeresen járok az ország különbözõ nagyságú településein.
Részrehajlás nélkül mondhatom, hogy semmivel, semmiben sem maradunk el tõlük.
Az igaz, hogy az adottságaik, múltjuk különbözõek.
Ebbõl fakadóan a lehetõsé-

geik, megjelenésük is eltérõ.
Itt egyenlõséget keresni értelmetlenség. A starthelyzetünkhöz mért fejlõdésünk
miatt nincs okunk szégyenkezni.
Tudomásul kell venni,
hogy Pomáz földbõl és bérmunkából élõ lakosság otthona volt. Máig ez határozza
meg a település szerkezetét.
A lehetõségeit pedig a földrajzi fekvése. Nekünk soha
nem lesz például olyan városközpontunk, mint amilyen évszázadok alatt másutt

kialakult. Magam is gyakran
hasonlítgatom Pomázt a hasonló nagyságú településekhez. Legutóbb Debrecen térségében jártam. Több komoly hagyományokkal rendelkezõ helyen. Azokban
sem fenékig tejfel az élet.
Óriási
munkanélküliség,
egymást „ölõ” képviselõk,
szembenálló testületek és
polgármesterek, a külsõ utcákban aszfalt helyett agyag
és szemét is. Lyukas költségvetések. S amikor az egyik
hajdúsági város szép kultúrházának mellékhelyiségébe
bementem, liftezni kezdett a
gyomrom. Eszembe jutott,
hogy a mi kopott mûvelõdési
házunkban mindig tiszták a
vécék, papír is van, és kezet
is lehet mosni. Elég gondunk
van, elismerem. Hibázunk is,
mint bárki, aki dolgozik. De
az nem igaz, hogy „ez a falu
város”. Sõt már tíz esztendeje a nevében is az, megérdemelten.
-vim-

RENDBE TETTÉK A TEMETÕT

A SZIGÜ Temetkezési
Kft., amely Pest megyében
72, Bács-Kiskunban nyolc
településen, a fõvárosban hét
kerületben tart fenn irodát,
Pomázon is helyt áll. Városunkban a katolikus temetõket üzemelteti, s az elmúlt
hetekben a régit és az újat
szépen kitakaríttatta, a gazt
levágatta. Ilyen rendezettnek
a temetkezési helyet még
nem láttam.
Szalay László kirendeltség

vezetõ lapunknak elmondta,
hogy a sírok közül az évek
óta otthagyott kõtörmeléket
elhordták, a gyomokat kétszer lekaszáltatták, a német
emlékkereszt környékét rendezték. Nagy figyelmet kívánnak fordítani arra, hogy a
jövõben mindenki takarítsa
el a munkája nyomait. A sírköves vállalkozókkal jó kapcsolatot alakítottak ki, õk társak lesznek a temetõk rendjének megtartásában.

A ravatalozó udvarán a vecsési Svengoló Kft. ügyvezetõje Mándoki Sándor elmondta, hogy az urnafülkék azonos méretûek
lesznek. A SZIGÜ-tõl csak egy urnafal készítésére van megrendelésük, de készek arra, hogy késõbb többet is építsenek.

A ravatalozó kertjében 70
urnafülkés
kolumbárium
tömböt építtettek. Az érdeklõdés megnõtt e temetkezési
mód iránt. Arra a kérdésre,
hogy a temetõk zsúfoltsága is
hozzájárult-e az urnafal létesítéséhez, Szalay László azt
válaszolta, hogy a koporsós
temetés igényeit eddig ki tud-

ták elégíteni, igaz, 60-70 százalékuk rátemetés volt, s csak
30-40 százalékuknál kellett új
sírhelyet biztosítani.
– Mennyibe kerül jelenleg
az urnafülke?
– Tíz évre egy urnafülke
20 ezer forint plusz áfa,
dupla 40 ezer plusz áfa.
V. M.
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ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén
18 órától fogadóórát tart
a Mesedombi óvodában.
HALÁSZNÉ GAMBÁR MÁRIA
a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános
Iskolában.
VIASZ TIBOR
a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 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

KISTÉRSÉGI HELYETT

SAJÁT RENDSZER
A polgármester a képviselõket július 26-ra hívta
rendkívüli ülésre. Ez a fajta találkozó 2006 óta
nagyon ritka, talán három-négyre emlékszem. A
meghívóban szereplõ napirendek nagyobbik része is a különbözõ rendeletek változása miatt
került elõtérbe, mert ilyenkor a helyi szabályozásokat kötelezõen a felsõ jogszabályokhoz kell
igazítani. Ez pedig a testületek jogosítványa.

A

rendkívüli üléseken
nem szoktak lejárt határidejû határozatokat
sorolni, a napirendekkel kezdenek. Pomáz Helyi Építési
Szabályzata módosítását, és a
Céhmester utcai ingatlanok
belterületbe vonását percek
alatt elfogadták, mert mindkettõnek hosszú elõzményei
voltak. A belterületbe vonás
költségeit a tulajdonosok fizetik, az utakon kívül a területük 10 százalékát a városnak
ajándékozzák, az önkormányzat kialakíttatja a telkeket.
Kisebb megállót eredményezett a „A telekommunikációs hálózat kiépítésének elõkészítéséhez történõ adatszolgáltatás” címet viselõ téma,
amelyet Zsebe Zsolt a városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke terjesztett be. Ebben arról van szó,
hogy egy távközlési hálózatok fejlesztésével foglalkozó
cég jelezte, hogy szándékában áll városunk területén telekommunikációs hálózatot

SARKADI ATTILA FERENC

Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától a mûvelõdési házban tart fogadóórát.

kiépíteni. A beruházás elõkészítéséhez szükségük lenne a
digitális közmûtérképekre.
Ha a fejlesztés megvalósulna,
nagy elõrelépés lenne a településnek, s egyetlen fillérbe
sem kerülne. A testület tagjai
megszavazták a térkép kiadását, azzal a feltétellel, hogy
csak a város területére tervezett telekommunikációs hálózat kiépítésének elõkészítéséhez használhatják, s harmadik
személynek nem adhatják át.
Mivel az iskolák vezetõi
pályáztatása nem bonyolítható le a jelenlegi igazgatók
megbízatásának végéig, a
képviselõk az 1993. évi közoktatási törvény 1. számú
melléklete rendelkezése figyelembevételével határoztak
arról, hogy a Mátyás Király
Általános Iskolában az igazgatói pályázat elbírálásáig további 1 fõ igazgatóhelyettes
megbízását augusztus elsejétõl jóváhagyják.
Elfogadták a tájékoztatást az
országos kompetenciamérés
tavalyi eredményérõl, valamint az idei mérések lebonyolításáról. A dokumentum elõadója Duró Imre az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke volt. A szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
a Mátyás Király Általános Iskola tanulói az országos átlag
fölött teljesítettek, a Sashegyié
és a német nemzetiségié tárgyanként hol lejjebb, hol feljebb. Országos jelenség, hogy
nagyok a gondok a szövegértéssel és a matematikatudással.
Az anyag összegzése is kieme-

IDÕSZERÛ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

li, hogy e kettõ „elengedhetetlen feltétele az új tudástartalmak megismerésének és
elsajátításának”.
A testület nyolc igen és
egy nem szavazattal úgy határozott, hogy az önkormányzat nehéz gazdasági
helyzetét figyelembe véve
nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Teleki-Wattay
Mûvészeti Iskola elõminõsített referencia intézményként indulhasson a végleges
referenciaintézményi minõ-

sítés megszerzéséhez szükséges pályázaton.
Jóváhagyta a testület a tájékoztatót, amely a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásával kötött társulási
megállapodás kérdéseirõl
szólt. Kiléptünk a kistérségi
elektronikus rendszerbõl,
mert nem mûködött, és sokat
kellett érte fizetni. Az indoklás lapunk 4. oldalán olvasható a polgármesterrel készített interjúban.
V. M.

ÉLELMISZER-ADOMÁNY
Pomáz Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által meghirdetett pályázaton mintegy 600 személy
részére jutott élelmiszer-adományhoz.
Az adományok kiosztása, az elõzetesen a civil szervezetek és az önkormányzati intézmények ajánlásai alapján
egyeztetett lista szerint történt.
Az adományban liszt, száraztészta és csokoládés italpor
került kiosztásra.
A szállításban segítségünkre volt a városi kisbusz sofõrje és a SAPEZOK Kft. munkatársa.
A program megvalósításában, a kiosztásban segítséget
nyújtottak a Szociális Szolgáltatási Központ tagintézményei: az INO, a Családsegítõ Szolgálat, a Gyermekjóléti
Szolgálat, a bölcsõde, az iskolák és az óvodák munkatársai, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai.
Az adománnyal sok családnak és egyedülálló idõs embernek szereztünk kellemes meglepetést.
KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI MUNKÁJÁVAL
TEVÉKENYEN RÉSZT VETT A PROGRAM SIKERES VÉGREHAJTÁSÁBAN!
Halászné Gambár Mária

Pomáz Város Önkormányzat
a tulajdonában lévõ Kossuth Lajos utca 21. sz. alatti háziorvosi
rendelõ emeletén található 17
m2 nagyságú helység bérleti jogának megszerzése tárgyában.
I. A pályázat célja:
Pomáz Város Önkormányzat
(2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.
23-25.) tulajdonában álló 17 m2
nagyságú vérvevõ helység bérleti jogának megszerzése, amely
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca
21. sz. alatti háziorvosi rendelõ
emeletén található. A pályázatot
kiíró szándéka, hogy meghatározott idõszakban üresen álló helység a funkciójának megfelelõ
módon (gyógyászati és egészségügyi ellátás) hasznosításra
kerüljön.
1. A cél érdekében Pomáz Város Önkormányzata nevében a
kiíró nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet, amely a pályázat
céljában megjelölt helység 1 év
idõtartamra vonatkozó bérleti
jogának megszerzésére vonatkozik, és a bérlõ írásos kérelmére
abban az esetben további 1 év
idõtartammal meghosszabbítható, amennyiben a képviselõ-testület hozzájárul ahhoz.
2. Az ingatlan adatait, a bérleti díj induló árát, bérleti jog elnyerése esetén egyszeri alkalommal fizetendõ díjat az 1. számú adatlap tartalmazza.
3. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok tartalma nem felel meg a
tulajdonos által kialakított feltételrendszernek. A pályázatot kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor új pályázatot kiírni.
4. A pályázóknak a következõ
szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
Tervezett tevékenység bemutatása, külön megjelölve annak
idõpontját is (mely napokon, milyen idõpontban).
A pályázó által fizetendõ havi
bérleti díj meghatározása.
5. A nyertes pályázónak havi
bérleti díjat kell fizetni tárgyi
helység használatáért. A havi
bérleti díjat Pomáz Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolás számlája részére kell befizetni/átutalni minden hónap 15.
napjáig. A pályázók által megajánlott havi bérleti díjak mérté-

ke és a 4. pontban meghatározott
szempontok alapján a pályázatot
kiíró rangsort állít fel. A nyertes
pályázónak ezen kívül a közüzemi fogyasztást havi elszámolással köteles megfizetni a közmûszolgáltatók által kiszámlázott,
majd Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
által megosztott és kiállított
számlák alapján.
6. A bérbeadást követõen a tevékenységi kör csak akkor folytatható, amikor a helységben
vérvétel nem zajlik. (Jelen pályázat kiírásakor hétfõn: 9–20
óra, kedden 7–20 óra, szerdán:
9–20 óra, csütörtökön 7–20 óra,
pénteken 7–20 óra, szombaton
7–20 óra, vasárnap 7–20 óra között, amely megváltozhat a vérvétel idõpontjának változása miatt). A tevékenységi kör kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával bõvíthetõ ki / változtatható meg a bérleti jogviszony
létrejötte után.
7. A pályázaton való részvétel
ingyenes, bánatpénz befizetéséhez nem kötött.
8. Az ajánlatokat a megjelölt
helyre magyar nyelven, zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, 2
példányban kell benyújtani, az
egyik példányt „eredeti példány” megjelöléssel kell ellátni.
A borítékon fel kell tüntetni az
alábbi szöveget:
„Pomáz, Kossuth Lajos utca
21. sz. alatti helység bérlemény”
9. Az ajánlattevõ köteles az
eredeti példányt megjelölni,
„EREDETI PÉLDÁNY” felírással ellátni. Ennek elmulasztása esetén a bontóbizottság választ a beérkezett pályázatok közül és a továbbiakban azt tekinti
eredeti példánynak.
10. A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. év augusztus
hó 19. nap 12:00 óra.
11. A pályázat benyújtásának
helye: Pomáz Város Polgármesteri Hivatala, I. em. Titkárság,
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.
23-25.
12. A részvétel feltételei és a
pályázati kiírás, valamint az ingatlannal kapcsolatos egyéb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján található.
Kapcsolattartó személy: Kálnai
Attila önkormányzati hatósági
elõadó (Tel.: 26/814-380)
Vicsi László polgármester
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KÖZÉLET

AKKOR MOST KI CSÚSZTAT?
A Pomázi Polgár júliusi számának hetedik
oldalán „Fondorlatos szolgáltatók” címmel
cikket jelentettem meg, amelyben mások
mellett a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.rõl is szó esett. Ennek a lényege, hogy valaki
március 14-tõl június 1-jéig, 2 és fél hónap
alatt elhasznált 16 köbméter vizet, tehát havonta 6,4 köbmétert. Az 5405 forintról szóló
számla alján ez olvasható: „A következõ leolvasásig kibocsátandó részszámlánknál 10
köbméter/hó mennyiség kerül kiszámlázásra”. Hogy miért 10, és nem 11 vagy 8, máig
sem tudom, de most is azt állítom, mint a
cikkben, hogy a szolgáltató várhatóan el nem
fogyasztott mennyiség után elõre akarja beszedni a pénzt.
Ezt a feltételezést utasítja vissza a DMRV
az itt közölt levélben. Nagyon sok mindenrõl
írnak, ám arról egy szót sem, hogy miként
lesz a 6,4 tizedes havi átlagfogyasztásból a
következõ számlán 10 köbméter. Azaz, 3,6
tized köbméteres fogyasztásnövekedés. Amit
a csatornadíj miatt duplán kell számolni. Miért nem lesz a 6,4-bõl a „következõ leolvasásig” mondjuk 2,8? A fogyasztókat nem sokrétûen kellene tájékoztatni, mint a levelükben felsorolják, hanem a tényleges fogyasztásról kellene kiállítani a számlát.
A DMRV csúsztatásnak nevezi azt a következtetésemet, hogy ily módon kamatmentes
kölcsönhöz jut. Minek nevezik azt, ha valaki
kevesebb áruért többet fizet? S befejezésül:
„…nem a társaságunk az, aki kamatmentes
kölcsönhöz jut.” Mivel a játékban ketten vagyunk, kedves fogyasztók, mi vagyunk a nyerõk. Jelentkezzen nálam, aki ezt tapasztalja.
Íme a levél. Olvassák össze a múlt havi cikkel, s döntsék el: válaszolt-e a DMRV Zrt. az
abban felvetett kérdésre, vagy elegánsan
csúsztatott?
Vicsotka

ÁTVESZIK A SÜTÕOLAJAT

A közelmúltban a MOL
igen fontos kezdeményezést
indított. Az országban 100
benzinkútnál 50 literes gyûj-
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tõhordót helyeztek ki, amely
lehetõvé teszi a lakossági
használt sütõolaj és zsiradék
tárolását. A cég az összegyûjtött anyagot újrahasznosítja, Komáromban bioüzemanyagot készítenek belõle.
A tisztítás során keletkezõ
hulladékból biogáz lesz. Bármilyen edényben szûrés nélkül a töltõállomáson lehet
hagyni a használt sütõolajt.
Aki veszi a fáradtságot, és
részt vesz a környzetet kímélõ programban, ajándékba
kap egy kétliteres, piros
gyûjtõedényt, amelybe csöpögtetésmentesen tárolhatja

a használt sütõolajt az ismételt leadásig.
Magyarországon évente
tízezer tonnára tehetõ a háztartások, üzemi konyhák, éttermek és egyebek olaj és
zsírfelhasználása. A háztartásokból gyakran a lefolyóba
vagy a szemétbe kerülnek.
Csak üdvözlendõ a MOL
kezdeményezése, amellyel
megszabadítják a környezetet szeretõ embereket ettõl a
nagy gondtól. Hiszen képzeljük el, hogy néhány csepp
használt étolaj ezer liter élõvizet is képes elszenynyezni!
Mi Pomázon szerencsések

vagyunk, mert a töltõállomásunkon átveszik a használt
olajt. Még utazni sem kell. Itt
a lehetõség, hogy – stílszerûen fogalmazva – cseppnyi
szorgalommal tehessünk valamit a környezetünk védelméért!
Az akcióba bekapcsolódtak a CBA egyes üzletei is. A
Vénusz Napszüretben náluk
is hozzá lehet jutni a gyûjtõedényhez. Keressék a lehetõséget a környezet védelmében indított programokhoz
való csatlakozáshoz!
V. M.
Kép forrása: www.mol.hu

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS VI.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
1956. október 27-én a Budapest felõl érkezõ gépkocsi igazoltatásánál
örömmel ismerte fel Csordás Tibor
nemzetõr hajdani hitoktatóját, aki
1955 óta raboskodott a váci fegyházban. Kertész Tivadar 1949-tõl volt a
pomázi r.k. egyház pomázi káplánja,
hitoktatóként a fiatalság lelki gondozója, szabadidõs foglalkozások, kirándulások, gyógynövénygyûjtõ utak
és közös éneklések szervezõje, aki ha
kellett beállt közéjük focizni vagy
szánkózni is velük tartott, ha úgy
hozta a sora.
Kertész Tivadar, aki a keresztségében
a Mária utónevet kapta, mert NAGYBOLDOGASSZONY napján született
1926-ban Budapesten, korán eljegyezte
magát a papi hivatással. Az egyházak
számára vészterhes idõben – 1945-ben
– szentelte pappá Shvoy Lajos székesfehérvári püspök. A Regnum Marianum
lerombolását követõen részt vett az alapítóirat mentésében és elrejtésében. Papi munkássága összeforrt a Provida Mater mozgalommal, amelynek alapeszméje, hogy ha papként nem hirdethet
eszmét, teszi ezt világiként. Terjesztette
a hitet családokban, kis közösségekben.

1949-tõl 1957-ig volt kisebb megszakításokkal Pomázon káplán. 1955 tavaszán államellenes összeesküvés vádjával tartoztatták le, s 10 év fegyházra
ítélték. Negyven paptársával raboskodott. A forradalom szabadította ki õket,
s visszatért szolgálati helyére Pomázra.
A forradalom helyi eseményeiben nem
vállalt semmilyen szerepet. A bukást
követõen nem kellett visszatérnie a börtönbe, de folyamatosan zaklatták, míg
végül 1957-ben elhelyezték Pomázról.
1961-ben 106 papi személyt – közöttük
õt is – és apácát vettek ismét õrizetbe.
1963-ban szabadult, de végleg le kellett mondania a papi hivatás gyakorlásáról. Segédmunkás lett, s szabadidejében tovább munkálkodott kis közösségekben.
Vezetett irodalmi kört, foglalkozott
drogosokkal, alkoholistákkal, filmklubot szervezett, végezte a hajléktalanok
lelki gondozását szavai szerint Isten
„partizánjaként”. Még nyolcvanon túl is
vezetett lelki csoportokat Kaposvártól
Kassáig.
Forrás: Stefka István : Isten Mattja.
Kertész Tivadar Mária: Nem akartam

se békepap, se ügynök lenni. Magyar
Nemzet Magazin 2007. febr. 24.
A váci börtönbõl ezen a napon mintegy 1000 politikai és köztörvényes fogoly szabadult ki, s rabruhában indultak
az otthonaik felé. Az õket szállító teherautó konvoj Szentendre felé haladva találkozott a „rendcsinálásból” visszatérõ
katonai fõiskolások teherautóival. Tûzharcba kerültek egymással. Halott és sebesült is volt. Ezzel az eseménnyel hozható összefüggésbe, hogy Pomázon
lincs hangulat alakult ki. Szilárdffy
Gyula lejegyzése szerint: „Egyik nap
jöttek Vácról a kiszabadult politikai
foglyok, a Bécsi út felé tartottak. Felismerték? Vagy tudták, hogy itt laknak
kegyetlen vallatóik. Meg akarták õket
lincselni, de Bóna Zsiga nem engedte.
Azt mondta, itt nem lesz vérontás, majd
a bíróságon felelnek tetteikért. Késõbb
mindketten disszidáltak.”
Forrás: Máté György: 1956 Szentendrén. Szentendre 2007. Pest Megyei
Könyvtár 160 p. – Szilárdffy Gyula viszszaemlékezése (kézirat) – Csordás Tibor és Héder Géza.
Könczöl Dánielné

ÖRÖKRE FÉLBEMARADT KUTATÁSOK
Hosszas betegség után, július
17-én elhunyt városunk helytörténésze, ahogy sok-sok tisztelõje hívta, Tóth Feri bácsi.
Nehéz a búcsút papírra vetnem,
mert sokat jelentett számomra, hogy
barátságát érezhettem. Sõt, a Pomáz
Történetének Forrásai II. kötete és a
Pomázi Polgár repertóriuma kiadójaként hosszú ideig munkakapcsolatban
álltunk. Tapasztalhattam, hogy minden esetben a lehetõ legteljesebb
tárgyszerûségre, pontosságra, a világos megfogalmazásokra törekedett. A
kézirat csak azután mehetett nyomdába, ha nem fért kétség a benne leírtak
hitelességéhez. S amikor megjelent a
tanulmány vagy könyv, rögtön azzal
kezdett foglalkozni, hogy mivel lehetne kibõvíteni, gazdagítani. Fáradhatatlanul járta a levéltárakat, ha valami
új szálra bukkant, addig kutatott,
amíg a szövetét teljesen felfejtette. A
kutatásai részeredményeit katonás
rendben tárolta, a tárgyra vonatkozó
katalógust egy mozdulattal elõvette.

Gyakran elámított azzal, hogy
mennyit tud Pomázról. Ám ezt soha
nem éreztette senkivel. Szerényen
és nyugodtan válaszolt a legbutább
kérdésekre is. Nem tudok olyan
esetrõl, hogy helytörténetrõl szóló
elõadást, zsûrizést bármikor visszautasított volna. A gyerekeknek tartott ismeretterjesztést kiemelten fontosnak tartotta. Három könyvet,
több tanulmányt és számtalan cikket
írt városunk múltjáról. Évekre való
munkát ad a félbehagyott kutatásainak a feldolgozása.
Tóth Ferenc népmûvelõ-könyvtár
szakon végzett. Elõbb a Szentendrei
Járási Könyvtár vezetõje volt, majd
a Pest Megyei Könyvtárban dolgozott. Az 1960-as évek végétõl a Pest
Megyei Tanács tisztviselõjeként a
könyvtárakat, levéltárakat és mozikat felügyelte. 1986-ban ment nyugdíjba. Példamutató családapa és
testvér volt. Szeretett felesége váratlan halálát nagyon nehezen viselte.
85 évet élt. Munkássága elismerése
elmaradt.
V. M.
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ÚJ VEZETÕSÉG: ÚJ LEHETÕSÉG
Július 9-én a remények alapján
új korszak kezdõdött a jövõre
100 éves Pomázi Városi ICO SE
életében. Lemondott Mészáros
Gyula, aki 12 évig volt elnök, s
vele együtt az elnökségi tagok,
Huszár János, Juhász Gábor,
Kiss József, Lõrincz Ferenc,
Szabó István és Vicsotka Mihály. A közgyûlés helyettük
megválasztotta Juhár Tamást
elnöknek, Petrov Miklóst fõtitkárnak, Egervári Sándort tiszteletbeli elnöknek, Mészáros
Gyulát alelnöknek, Ézer Antalt,
Halmai Gábort, és Szabó Istvánt tagoknak.

Mészáros Gyula a beszámolójában elmondta, hogy az utóbbi években kizárólag egyéni támogatásokból mûködtették
az egyesületet, állami és önkormányzati hozzájárulást nem kaptak. Egy füves
és egy mûfüves pályán foglalkoztattak
hét csapatot, köztük száznál több gyereket az óvodás korúaktól a 19 éves ifjúságiakig. A felnõttek a Megyei I/B-ben
a tizedik helyen végeztek, a gyerekek a
maguk csoportjában a 3.-tól a 9. helyekig zártak. A sportkör a labdarugókon
kívül jégkorong, sakk és vitorlázó szakosztállyal rendelkezik, az utóbbi három
önfenntartó.
Mészáros Gyula szerint a kialakult
gazdasági körülmények és az új sporttörvény szükségessé tette a vezetõségváltást, az egyesület közhasznúvá alakítását, az alapszabály módosítását. Tudomásul kell venni, hogy ingyen semmilyen szolgáltatás nincs, mindenért fizetni kell. Az új sporttörvény rengeteg
lehetõséget tartalmaz, alkalmazni kell
az egyesületre, ezért is olyan vezetõk
választására van szükség, akik eredményesen lobbizhatnak a város sportjának
érdekében.
A régi elnökség egyetlen fillér adósság nélkül adta át a stafétabotot, az újak
tiszta lappal indulhatnak. Ezt az adott
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körülmények között nagy eredménynek
minõsítette, megköszönte az elnökség
tagjainak a munkáját és a szurkolók támogatását. „Hajrá Magyarország, hajrá
Pomáz!” szólással fejezte be a beszámolóját.
A csapatok edzõi értékelték az elért
eredményeiket, s javaslatokat tettek a
további tennivalókra.
Az egyhangúan megválasztott elnökség nevében Egervári Sándor megköszönte azoknak a munkáját, akik az
egyesületet egy fillér támogatás nélkül
fenntartották, és adósság nélkül átadták.
Külön kiemelte, hogy több mint száz
gyereknek biztosították a sportolási lehetõségeket. Elismerésre méltónak minõsítette, hogy az edzõk, a pályagondnok annak ellenére színvonalas munkát
végeztek, hogy a minimális tiszteletdíjukat is nagy késésekkel kapták meg.
Az egyikük, Papp Gábor tavaly Pest
megye legjobb utánpótlás edzõje lett.
Az elõdök által lerakott alapokon akarnak építkezni, alkalmazkodva napjaink
lehetõségeihez és követelményeihez. A
céljuk, minél több gyereknek sportolási
lehetõséget biztosítani. A Bozsik-programhoz kapcsolódóan a Kézilabda Akadémia mellett szeretnének építeni egy
mûfüves pályát, valamelyik iskolában
pedig mûfüves kézilabda pályát. Az új
sporttörvény lehetõvé teszi, hogy a vállalkozók az adóalapjukból levonják a
kijelölt sportágaknak befizetett összeget. Célul tûzték ki, hogy a bevételüket
az eddigi háromszorosára növelik. Az
Egervári–Halmai Focisulit és a Pomáz
Városi ICO SE-t összefogva közel 10
csapatot fognak versenyeztetni. Az
utánpótlás nevelést és a versenyeztetést

egyaránt fontosnak tartják. Az önkormányzattal gyümölcsözõ kapcsolatot
kívánnak kialakítani. Az új alapszabály
lehetõvé teszi, hogy Pomázon korszerû
sportegyesület alakuljon ki.
Juhár Tamás megköszönte a bizalmat, s elismerte a távozó vezetés áldozatos munkáját.
„Nagy felelõsség 100 éves egyesületet vezetni, nem egyéni ambíciók, hanem Pomáz sportjának a fellendítése
vezet bennünket”– mondta.
Papp Gábor a lakosság megmozgatását, Petrov Miklós a fajsúlyos vezetést,
Halmai Gábor a tehetséges gyerekek
pályájának segítését, Szabó István a jó
irányban tett erõfeszítéseket, Mészáros
Gyula az összefogást nevezte fontosnak.
A közgyûlés a Felügyelõ Bizottság
elnökének Juhász Gábort, tagjainak
Ferencz Sándort és Papp Gábort választotta.
A következõ hónapok, évek megmutatják, hogy az új vezetés megvalósítjae a maga elé tûzött célokat. Az biztos,
hogy az országban nincs olyan kis
sportkör, (de még a nagyokban is alig
lehet találni), ahol az elnökséget hivatalban lévõ szövetségi kapitány, sokszoros válogatottak, magasan képzett
szakemberek alkotják. Minden lehetõség adott ahhoz, hogy a 100 éves centenáriumot méltóképpen megünnepeljük,
s Pomáz sportélete, a lakosságot is beleértve eddig nem tapasztalt szintre emelkedjen. Az elvárások velük szemben
érthetõen nagyok. Azt hiszem pomáz
lakosai nevében, mindnyájunk épülésére sok sikert kívánhatok nekik!
Vicsotka M.

SPORT

„AKI KEVESET VET, KEVESET ARAT,
AKI SOKAT VET, SOKAT ARAT”

Tisztelt olvasók!
Most találkozunk elõször a
helyi lapban kedves olvasó.
Marossy Károlynak hívnak, karate edzõként már találkozhattunk a Pomázi Napok bemutatóján tavaly õsszel és idén a
mûvelõdési házban a Gyereknapon. Lehetõséget kaptunk a
lap vezetõségétõl, hogy informáljuk önöket a karate híreinkrõl Pomázon, amit szeretnék
megköszönni. A jövõben cikkeket olvashatnak az életünkrõl,
ami intenzíven 2010 októbere
óta folyik a mûvelõdési házban.
Szeretném bemutatni a karatét,
mint alternatívát a fiataloknakidõsebbeknek az élet kihívásaival szemben. A gyerekeket rengeteg veszély fenyegeti, köztük
az egyik legnagyobb a kábítószer veszélye a fiatalokra. Ez
nagyon komoly veszély minden
fiatalra. Alternatívát szeretnénk
bemutatni a szülõknek, hogy
miért érdemes a gyerekeket karate edzésre beíratni.
Néhány évvel ezelõtt kezdõdött az a karate edzés a Pomázi
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, ahol most az akkori csapat
követõi tréningeznek. A mostani karate edzés alapjait Lénárt
István 3. danos fekete öves
mester rakta le, akitõl átvettem
a gyerekek vezetését. Jelenleg
26 kisgyerek és néhány idõsebb
karatés tréningezik rendszeresen, hetente kétszer, szerdán
17.00–18.30 és pénteken
16.00–17.00-ig. Nagyon lelkes
gyerekcsapattal és segítõ szülõcsapattal ismerkedtem meg.

Szeretném kiemelni a szülõi segítség fontosságát és nagyszerûségét, ami megmutatkozik
abban, hogy a gyerekek mindig
ott legyenek edzésen, és az intézni való dolgaikat folyamatosan segítik. Ez nagyon fontos
tulajdonság, ha azt akarjuk,
hogy egészséges és erõs fiatalok nõjenek fel, akik képesek
elintézni a feladataikat, tanulnak, és gyerekként élik az életüket. Fontos, mert a gyerekeknek, akik sportolni jönnek, céljaik vannak az edzéssel. Van,
aki a barátai miatt jött el, van,
aki többet szeretne, szeretne
elõrébb jutni a karate harcmûvészetben, elmélyülni, versenyezni. Én úgy látom, hogy a
gyerekekbõl sikerül egy olyan
kis közösséget formálni a szülõk segítségével, ahol élmény
minden edzést levezetni. Edzé-

sen minden kisgyerek eredeti,
vannak köztük kiemelkedõ
sport és pszichés képességekkel
bírók is. A pomázi karate klub
edzéseire a következõ gyerekek
járnak: Balázs Bence, Erdélyi
Balázs, Gál Patrik, Halász
Odin, Hosszú Dávid, Hosszú
Zoltán, Iski Botond, Ispánki
Zsófi, Kapornai Apor, Kiss Olivér, Koroknai Botond, Kovács
Fanni, Kozák Bence, Murányi
Ádám, Murányi Anett, Murányi
Dávid, Nacsádi Ágnes, Nacsádi
Júlia, Nacsády András, Rittgasszer Ákos, Szabó Ádám,
Szabó Péter, Szalai Vince,
Tivorán János, Török Bence,
Wirker Bálint. Az egész évet
végig edzették a gyerekek,
munkájukkal készültek a nyári
karate övvizsgájukra. Van, akinek az elsõ komoly megmérettetés volt az életében a vizsga a

16. nyári edzõtáborunkban. Júniusban volt az edzõtábor
Szentendrén a Papsziget Kempingben, ahol napi 4 edzésen
készítettük õket. A 4. nap a
vizsga napja volt. A gyerekek
sikerrel vizsgáztak az 5 órás
megmérettetésen.
Ha van olyan pici gyermeke,
akinek nem talál sportot, hozza
el hozzánk a mûvelõdési házba
szeptember 7-tõl szerdánként
17.00–18.30 és péntekenként
16.00-17.00. Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapunkon sok videóval edzésekrõl, versenyekrõl…, hátha
Ön/Te is kedvet kapsz, hogy
ennek a baráti társaságnak a
tagjává válj!
Internetes honlapunk címe:
www.senseimarossy.hu
Marossy Károly
3. dan klubvezetõ
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Ismét teljesítménytúrázni hívunk mindenkit
Tavaly a Pomáz Körül-Belül
túra után sokan gratuláltak
nekünk, és egyben sajnálkoztak is, hogy a Pomáz
napja miatt nem tudtak
részt venni a Holdvilágárok Egyesület vezetésével szervezett túrán. Nekik és mindazoknak, akik
szeretik Pomázt, szeretik a
Pilist, szeretik a természetet,
üzenem: ismét lesz Pomáz KörülBelül teljesítménytúra 2011. augusztus
13-án.
Itt a lehetõség: mindenki számára
van megfelelõ táv.
Az extrémebb kihívásra vágyók választhatnak a teljes 55 km-es és a maratoni táv között.
Az edzettek számára a tavalyi visszajelzések szerint (és szerintem is) jól eltalált 30 km-es távot ajánljuk. A Pomáz
határán induló és visszaérkezõ szakaszokat a Holdvilág-árkon keresztül kötjük össze. Az elsõ alkalommal megrendezett túrán erre a távra az ország minden részérõl érkeztek teljesítõk.
A legnagyobb sikere mégis a rövidtávnak volt. Ezért ebbõl idén kettõ is
lesz.
A már tavaly megismert 12 km-es

Kevély alatti távon szinte minden volt, ami egy nagy túrán
elõfordulhat: kevés aszfaltos rész, patakátkelés, ártéri rét, bozótos, meredek
felmenet, páratlan panoráma,
barlangocska,
kacskaringós ösvények,
hosszú, egyenes erdõszél,
több mint száz éves fák, az
Oszoly-csúcsról kitûnõ kilátás,
sziklagörgeteg-lejtõ stb…
Az új, Dera-menti távot fõleg azoknak szánjuk, akik tavaly már a kevélyi
rövid szakaszt teljesítették, és több év
alatt szeretnék a teljes távot részletekben teljesíteni. Nekik az idei szakasz
könnyebb, de ingerszegényebb lesz.
Bonuszként a végéhez még „hozzácsaptuk” a Szurdokot is.
Nagyszerû érzés az is, hogy tavalyi segítõink mind jelentkeztek idén is. Sõt
olyan is akadt, aki a múlt évben még nem,
de idén már részt vesz a szervezésben.
Szükségünk is van új emberekre, mert
rendezvényünk népszerûsége növekszik,
és a több résztvevõ színvonalasabb kiszolgálásához még több önkéntesre van
szükségünk.
Sajnos támogatók terén idén sem sikerült elõrelépni, de a minõséget még-

sem csökkentjük, inkább javítani szeretnénk.
Akinek felkeltettük az érdeklõdését,
az a zoldpomaz.dptkt.hu honlapon tájékozódhat, vagy a plujo@freestart.hu és
a 06-20-532-2691 telefonszámon léphet kapcsolatba velem.
A szervezõk nevében:
Pásztor Lajos

III. PILISI TEKERÕ SPORTFESZTIVÁL
2011. szeptember 3.

A Szentendrei Kistérség a
DPÖTKT az országban
egyedülálló sportfesztivált
immár harmadik alkalommal
rendezi meg a nagy sikerre
és érdeklõdésre való tekintettel. Ezúttal is a nem profi
versenyzõket, hanem a teljes
lakosság megmozgatását célzó és egészséges életmódot
népszerûsítõ amatõr kerék-
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páros sportfesztivált a Dunakanyar-Pilis térségben.
– Kerékpáros Kalandtúra
nyolc településen keresztül –
Szentendre
Czóbel-park
(rajtindulás), Budakalász,
Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Leányfalu, Tahitótfalu és
Szentendre
Czóbel-park
(végállomás).

– Mûvészeti Ki kicsoda
sajtótájékoztató és kiadvány
átadó ünnepség – Dunakanyar-Pilisi Kistérség.
– Belvárosi Sportfesztivál
és Kistérségi Sport EXPO –
Szentendre, Czóbel-park.
A kalandtúra útvonalát és
a hegyikerékpáros útszakaszt
a Hegyimazsolák SE kerékpáros csapata biztosítja a tekerõ résztvevõinek.
A fesztivál egyik fõprogramja a pilisi települések
érintésével zajló kerékpáros
túraverseny, amelynek során
a résztvevõ 4-10 fõs csapatok 4 különbözõ nehézségû,
de minden korosztály számára élvezetes, változatos kijelölt útszakaszt teljesítenek.
Az útvonalakon elhelyezett állomáshelyeken a résztvevõ csapatok különbözõ
ügyességi sport próbát teljesítenek (pl. függõpálya, me-

dencés akadálypálya, kerékpáros akadálypálya, lovagi
torna, floorball, íjászat) és az
útvonalon megszerzett pecsétekkel Szentendrén a
Czóbel parkban megrendezésre kerülõ estzáró fesztiválon nagyszámú tombolanyereményért indulnak.
Egész napos programok,
Szentendre Czóbel-park: kerékpáros kalandtúra rajtindulás, célállomás, sportbemutatók, sportprogramok, gyerekprogramok, mászófal,
trambulin, kemencés finomságok, bor-, pálinka-, sajtkóstoló és vásár.
A nap végén estzáró táncmulatság vár minden kedves
érdeklõdõt!
Gyere el te is, hogy páratlan élményben részesülj!
www.dunakanyar.org
Antal Katalin, DPÖTKT
kulturális referens, fõszervezõ

BÛNMEGELÕZÉS

TÁBOR A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYEREKEKNEK
2011. július második felében
elsõ alkalommal került megrendezésre a Horányi Regatta Hotel
területén Rostás Árpád vándorasztalos mûvész által szervezett
kézmûves és mûvészeti tábor,
amelyet 8-14 éves hátrányos
helyzetû és mélyszegénységben
élõ nem csak roma származású
gyerekek részére szerveztek.
A tábor szervezõi fontosnak
tartották a rendõrség szerepét, hiszen a táborban résztvevõ 8-14
éves gyerekek a kritikus és veszélyeztetett korosztályba tartoznak, mert életük e korszakában
nagyon befolyásolhatóak. Ezért
a szervezõk felkérték a Szentendrei Rendõrkapitányságot,
hogy a táborban résztvevõ gyerekek részére tartsanak elõadást
bûnmegelõzéssel kapcsolatban
az alkohol, a drog és a bûnözés,
bûnelkövetõvé válás témakörében.
A rendezvény megtartására
2011. július 26-án került sor,
elõadást tartott a fenti témában
Kovács Róbert r. alezredes, a

Pomázi Rendõrõrs parancsnoka
és a rendõrkapitányság bûnmegelõzési koordinátora. A
közlekedésrendészeti osztály
munkatársainak bevonásával
közlekedésbiztonsági versenyt
rendeztünk, amely kerékpárosok részére készített KRESZteszt kitöltésébõl és egy akadálypályán kerékpárral végrehajtható feladatsorból állt.

A rendezvény célja a táborban résztvevõ gyerekek – korosztályuknak megfelelõ felvilágosítása – a bûnözéssel, a
drog- és alkoholfogyasztással
kapcsolatos problémák feltárása és ezek megelõzésével kapcsolatos tanácsadás. A rendezvény ideje alatt a gyerekek nagyon aktívak és érdeklõdõek
voltak.

A rendõrkapitányság fontosnak tartja a megelõzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását, hiszen ha ez a terület jól mûködik, elérhetõ a bûncselekményt elkövetõk számának
csökkenése az illetékességi területünkön, ami az itt élõ lakosság és a rendõr hatóság érdekeit
is szolgálja.
Szentendrei Rendõrkapitányság

amennyit megérdemelnének. Az
önkormányzat azonban köteles
az elhagyott szeméttel törõdni,
mert a városkép védelmén túl a
közegészségügyi szempontokra
is figyelemmel kell lennie, és ha
„önként” nem teszi, az illetékes
hatóságok kötelezik – komoly
bírságok kilátásba helyezésével
– a szemét ártalommentes elhelyezésére.
Felhívunk ezért minden polgárt, aki szép, egészséges környezetben kíván élni, hogy a szelektív hulladékgyûjtõkbe csak az
oda illõ hulladékot tegye, a konténerek mellé ne helyezzen el se
háztartási hulladékot, se szelektíven gyûjtött hulladékot. Aki nem
kíván mások trehánysága miatt
többlet költségeket fizetni, figyelmeztesse a szabálytalankodókat, illetve a helyi közterület-

felügyeletnek jelentse be, ha ilyet
tapasztal.
Tájékoztatni kívánjuk a külterületi ingatlanok tulajdonosait,
hogy a hetekben kihelyez a Városi Szolgáltató Zrt. olyan zárható
konténereket, ahová a hulladékszállítási járattal nem érintett ingatlanokról gyûjtött hulladékot, a
szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott, jelzett zsákban elhelyezhetik. Így a zsákok tartalmát
a kóbor állatok nem tudják szétszórni. A kihelyezésre kerülõ
konténerek helyét és a kulcsok átadásának idejét azokkal az érintettekkel, akik hulladékszállítási
szerzõdést kötöttek, levélben
közli a polgármesteri hivatal.
Köszönjük, hogy Ön is tesz
környezete szebbé tételéért!
dr. Varga László
aljegyzõ

FOGJUNK ÖSSZE!
Biztosan sokan tapasztalták,
többen szóvá is teszik, hogy
mennyire sok elhagyott szemét
található városunkban. A lakosok érthetõ felháborodásán kívül
a közegészségügyi és környezetvédelemi hatóságok is foglalkoznak a városszerte elhagyott hulladékkal, illetve annak ártalommentesítésével. Az elhagyott
hulladék kezelésének kötelezettsége, illetve annak költsége a
hulladék tulajdonosát, ha annak
személye nem állapítható meg –
ellenkezõ bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
A szelektíven gyûjtött hulladék elhelyezésére szolgáló konténerek mellett, valamint a belés külterület határán kialakult néhány illegális „lerakónál” elõszeretettel helyeznek el háztartási
szemetet azok, akik mit sem törõdnek környezetük, környezetünk állapotával.
Közös érdeke lenne minden
jóérzésû polgárnak és az önkormányzatnak is, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, sõt megfordítsuk. A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek mellé lerakott háztar-

tási szemét elszállításának költségeit – a hulladékszállítási szerzõdéssel rendelkezõ – jogkövetõ
állampolgárok a „szemétdíjba
beépítve” közvetlenül fizetik
meg. A Városi Szolgáltató Zrt.
ezekrõl a helyekrõl hetente kétszer szállítja el a szemetet, és a
szelektíven összegyûjtött hulladékot is. A más helyeken kialakult illegális szemétlerakók takarítása az önkormányzatnak – és
így áttételesen szintén a helyi
adófizetõknek – kerül nagyon
sok pénzébe. Ezt a szállítást – a
közmunka-program keretében –
az önkormányzat szervezi. Ezeket az összegeket lehetne sokkal
hasznosabb célokra fordítani, hiszen tudjuk, hogy sokszor óvodáink, iskoláink fenntartására
sem tudunk annyit költeni,
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RENDÕRSÉGI
HÍREK

M

ár több alkalommal
fölhívtam a figyelmüket, hogy jobban ügyeljünk értékeinkre,
de mindezek ellenére még
mindig felelõtlenek vagyunk.
A gépkocsi ülésén felejtett táska, telefon, notebook könnyû
préda az erre szakosodott bûnelkövetõk számára. Az utóbbi hónapban
ismételten történt gépkocsi feltörés,
amelynek az elkövetõit Szentendrén sikerült a
bûncselekmény elkövetése során elfogni, és ellenük a
Szentendrei Rendõrkapitányság folytatja a vizsgálatot!
A kapitányság illetékességi területén történtek úgynevezett „vezetéklopások”. A HÉV felsõ vezetékeit „ritkítják
meg” ismeretlen elkövetõk. Nagy erõkkel folyik a nyomozás az eddig ismeretlen tettesek felderítése érdekében. Ezúton szeretném Önöket megkérni, hogy amennyiben gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a hatóságot a
már ismert telefonszámokon, vagy személyesen.
E lap hasábjain is már több alkalommal fölhívtam figyelmüket, hogy a környékünkön található tavakban
(OMSZK-tó, bányatavak) TILOS a fürdõzés. A többszöri
kérésem, a tavaknál elhelyezett tiltó táblák ellenére sokan
fürdenek a tóban, aminek sajnos az idén is már voltak tra-

SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI AZ OLVASÓKAT POMÁZ VÁROSBAN ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEN 2011 JÚLIUSÁBAN
TÖRTÉNT RENDÕRSÉGI ESEMÉNYEKRÕL:

gikus következményei. Kérem Önöket, hogy saját biztonságuk érdekében tartsák be a szabályokat!
A nagy meleg erõsen kihat az emberek tûrõ-, és koncentráció képességére. Ez a közlekedés során is érezteti hatását. Figyelmetlenebbek vagyunk, és sokkal könnyebben
keveredünk gépjármû-vezetés közben balesetveszélyes
helyzetbe. Mindezekre figyelemmel külön is kérem a gépjármû-vezetõket, hogy figyelmesen, megfontoltan vezessenek, hosszú útra indulva úgy válasszák meg az indulás
idejét, hogy több alkalommal meg tudjanak állni pihenés,
felfrissülés céljából. Az õrs állománya tevékenyen részt
vesz a rendõrség országosan meghirdetett közbiztonság javítására irányuló akcióiban is. Ennek keretén belül több alkalommal tartunk fokozott közlekedési és közbiztonsági
ellenõrzéseket. A közlekedéshez tartozik, hogy akár csak
az ország többi útjain, nálunk is egyik elsõdleges oka a
balesetek bekövetkezésének a gyorshajtás. Augusztus hónapban ezért tovább folytatjuk a júliusban megkezdett sebességellenõrzéseket az Õrs illetékességi területén. El kell
mondanom azon tényt, hogy a nyári hónapokban észrevehetõen több gyorshajtó miatt kell eljárást indítanunk. Kérem Önöket, hogy a KRESZ elõírásait fokozottan tartsák
be, mert egy pillanat alatt megtörténik a baj.
Kívánok Önöknek kellemes nyarat, balesetmentes közlekedést.
Kovács Róbert r. alezredes, õrsparancsnok

ELTÛNT EGY BARCSAY-FESTMÉNY

Eltûnt festményt
keres a Szentendrei
Rendõrkapitányság.
A Barcsay Jenõ Múzeum kiállító termébõl, 2011. július 16-án
ismeretlen személy,
eddig még ismeretlen
körülmények között
eltulajdonította
a
Barcsay Jenõ által festett Este címû, 26x26
cm-es 1977-ben készült
vászon olajfestményt.
A lopási kár: 2 000 000
Ft. A Szentendrei Rend-
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õrkapitányság nagyobb értékre elkövetett lopás gyanúja miatt folytat eljárást.
A festmény leírása: Kissé
lilás elõtér és háttér, közbül
alacsonyra helyezett, világosszürke fekvõ téglalap, sötétbarna és fekete felület fedésekkel három felé osztva.
A baloldaliban fatörzs-szerû
görbe, függõleges irányú vonalkázás közbül feketével szélesen
áthúzva; a középsõbõl

íves kapuablak kimetszéssel,
a jobbszélsõben fatörzsmotívumokkal.
Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben a festmény
eltûnésével, esetleges értékesítésével kapcsolatban bármilyen információval tudnak
szolgálni, hívják a Szentendrei Rendõrkapitányságot a
06-26/310-233-as telefonszámon, vagy a Rendõrség
107-es hívószámát.
Szentendrei Rendõrkapitányság

KÖZBIZTONSÁG

A BÁNYATAVAK VESZÉLYEIRÕL
Az idei „hõségriadókkal”
tarkított nyáron a nagy melegben mindenki keresi a lehetõséget, hogy a legtöbb
idõt strandolással tölthesse
valamilyen vízparton. Azonban a fürdõzés is komoly veszélyeket rejt. A meggondolatlanság, az alapvetõ szabályok figyelmen kívül hagyása minden évben halálos balesetekkel jár.
A fõváros környéke televan bányatavakkal, környezetük nagyon változatos, de
kevés a kijelölt fürdõhely, a
tavak hamar mélyülnek, a
víz néhol nyáron is jéghideg.
Az egyik legismertebb Budapest környéki bányató – a
Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén található – a Budakalászhoz
tartozó Omszki-tó. A négyszög alakú tó könnyen megközelíthetõ Budapestrõl, és
legálisan csak a vízisípályát
alakították ki, ez használható.
A fürdõzésre engedélyezett tavak vízminõségét a
nyári szezonban kéthetente
ellenõrzik, a tisztiorvosi
szolgálat munkatársai arra is
figyelnek, hogy van-e ivóvíz, WC a környéken, illetve
a szemetet rendszeresen öszszeszedik-e.
Fontos tudnivalók a bányatavakkal kapcsolatban és
az azokban történõ strandoláshoz:
A bányatavak területén fürödni csak olyan helyeken
lehet, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdõhelynek minõsülnek. Fürdésnek számít, ha
felfújható játékcsónakkal,
vizibiciklivel, matraccal megyünk be a vízbe. Az illetékes önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ kistérségi hivatalának feladata,
hogy a bányatavaknál kijelölje a fürdõhelyeket. A
rendõrség csak ennek betartásáért felel, azaz ellenõrzi,
hogy ki fürdik tiltott helyen,
aki megszegi az elõírást a
Szabálysértésekrõl
szóló
kormányrendelet értelmében
20 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, mivel közlekedésrendészeti szabálysér-

tést követ el. A bányatavak
területén a fürdési tilalmat
jelzõ táblák meglétét a rendõrség ellenõrzi. Amennyiben
hiányosságot tapasztal, úgy a
hiányzó táblák pótlása céljából az illetékes jegyzõ vagy
kistérségi intézet felé a szükséges intézkedést megteszi.
Az önkormányzat hozzájárulásával a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelöli ki, hogy
hol lehet jet-skizni. A pályákat bójákkal kell körülhatárolni.
Hat éven aluli és úszni
nem tudó, 14 éven aluli gyerekek csak felnõtt kíséretében fürödhetnek a fürdésre
alkalmas és arra kijelölt helyeken. Annak is célszerû
mentõmellényt, vagy mentõgallért felvenni, aki jól tud
úszni.
A bányatavak esetében
fertõzésveszéllyel is számolni kell, hiszen többségüknél
a víz minõségét nem ellenõrzik, ezért nagyon sok veszélyes hulladék és méreganyag
kerülhet a vízbe, több esetben kerültek elõ különféle
roncsok, autóalkatrészek stb.
A bányatavak, a nem kijelölt fürdõhelyek esetében a
higiéniás feltételek hiánya
további veszélyeket rejt, mivel sok helyen nincsenek kiépített mellékhelyiségek, öltözõk, nincs szemétgyûjtési
lehetõség sem. Az ilyen tavaknál az elsõsegélynyújtás
is megoldatlan.
A bányatavakról tudni
kell, hogy hirtelen mélyülnek, és vannak rendkívül
mély pontjai, ahol a víz nem
tud felmelegedni. Ezt érdemes szem elõtt tartani akkor
is, amikor csónakból, matracról ugrálunk be a vízbe,
mert ha felhevült testtel hirtelen beugrunk az izomgörcsöt vagy akár szívbénulást
is okozhat.
Fontos tudni, hogy a bányatavak beláthatatlan, változó mélysége mellett a vízfenéken lévõ veszélyes tárgyak (drótok, alkatrészek) is
sérüléseket okozhatnak.
A bányatavakat elõszeretettel látogatják a jet-skizõk
is, akik sokszor szintén balestet okozhatnak a figyel-

metlenül fürdõzõknek. Ha
jet-skis is használja a tavat
nem ajánlott a víz alá merülni vagy ott úszni, mert a jetskis nem érzékeli, hogy a víz
alól hol fogunk feljönni. A
jet-ski fékhatással nem rendelkezik, nehezen irányítható.
Nem tanácsos közvetlenül
étkezés után, teli gyomorral,
felhevült testtel, szeszesital
és/vagy gyógyszer hatása
alatt fürödni.
A szív- és keringési betegségben szenvedõk ne fürödjenek egyedül!
Ha mégis valamilyen baj
történik, azonnal a mentõket
(104) és a rendõrséget (107)
kell értesíteni!
A Luppa-tó teljes területe
üzemi terület, ezért már a
megközelítése, a fürdés és a
jet-skizés is TILOS!
A jet-ski a kijelölt helyen
is csak akkor használható, ha
érvényes mûszaki vizsgával
rendelkezik és a vezetõnek
érvényes kishajó vezetõi engedélye van. Aki tilos helyen
jet-skizik, 20 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, ha
a vezetõje engedély nélkül
vagy ittasan vezet, a bírság
100 000 Ft-ig terjedhet. A
wakeboardot motorcsónakkal vontatják, zárt pályán belül. Az Omszki-tó egy részén
van erre kijelölt pálya. A tavakat az illetékes rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya ellenõrzi.
Amennyiben baleset történik, például két jetski ütközik, vagy fürdõzõt ütnek el,
szintén a közlekedésrendészeti osztály jár el.
A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén az idei nyári szezonban, eddig 4 vízbefulladás
történt, ezek oka többnyire,
hogy az áldozatok ittas állapotban fürdõztek, vagy nem
tudtak egyáltalán úszni. A
leginkább figyelemre méltó
eset, ami a közelmúltban történt, amikor egy úszni nem
tudó 12 éves fiú, a 14 éves
unokatestvérével – a szülõk
tudta nélkül – tiltott helyen
fürdött a Lupa-tó egyik bányatavában. A gyerek eddig
még ismeretlen okból elme-

rült a vízben, és a gyors segítség ellenére életét vesztette. A tragédia körülményeit a
szentendrei rendõrkapitányság vizsgálja.
Figyelmeztetõ jelzés ez is
arra, hogy a fenti szabályok
és a tilos helyen történõ fürdõzés figyelmen kívül hagyása mekkora tragédiát
okozhat. Egy rossz döntés,
rossz pillanat és a nem várt
tragédia máris bekövetkezik.
Felhívjuk a figyelmüket arra,
hogy ha a szabályokat betartjuk és odafigyelünk egymásra a tragikus eseményeket
megelõzhetjük Önökkel közösen.
Amennyiben strandra megyünk, ahol legálisan fürdõzhetünk, ajánlunk figyelmükbe néhány bûnmegelõzési tanácsot!
Ha lehetõség van rá, használjuk a csomagmegõrzõt,
annak kulcsát tartsuk magunknál!
Az autóval érkezõk ellenõrizzék, hogy az autót bezárták, és semmilyen nagyobb
értéket nem hagytak szem
elõtt!
A csomagokat, pénztárcát
zárható táskába tegyük, felváltva vigyázzunk rá!
Ha olyan a helyzet, megkérhetjük a mellettünk lévõket, hogy figyeljenek értékeinkre!
Strandolni lehetõleg ne vigyünk magunkkal nagy értékû ékszert, értéktárgyat!
Strandolás közben többször nézzük át a dolgainkat,
és ha azt észleljük, hogy valami eltûnt, jelezzük az illetékes személyzetnél!
Lehetõleg annyi pénzt vigyünk magunkkal, amennyit
feltehetõen aznap el fogunk
költeni!
A csomagokat törölközõvel takarjuk le!
A mobiltelefont lenémítva
vagy kikapcsolva tartsuk
magunknál!
A gyerekek figyelmét is
hívjuk fel ezekre a szabályokra!
KÉRJÜK, ÖNÖKET VIGYÁZZANAK MAGUKRA, EGYMÁSRA ÉS AZ
ÉRTÉKEIKRE!
Szentendrei Rendõrkapitányság
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SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

A munkaviszonyról – mindenkinek III.
A MUNKAVISZONY FELMONDÁSSAL TÖRTÉNÕ MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖRÉBEN AZ ALÁBBIAKAT TARTOM MÉG KIEMELENDÕNEK: ÁLTALÁBAN NEM LEHET A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉNEK TÖRVÉNYES INDOKA A MUNKAVÁLLALÓNAK A MUNKAVISZONY KÖRÉN KÍVÜL ESÕ MAGATARTÁSA.
Kivételesen ilyen munkavállalói magatartás is ok lehet a felmondásra, ha a
munkavállaló magatartása a munkaviszony fenntartására közvetlenül, valóságosan és negatívan kihat. Ezzel a kérdéskörrel szorosan összefügg a bizalom
vesztés kérdése. Nem kérdéses, hogy a
vezetõ állású munkavállalók esetében a
bizalomvesztés – mint a munkáltató mûködésével összefüggõ ok – a munkaviszony felmondásához vezethet. Nem vezetõ állású munkavállaló esetében megalapozza a munkaviszony megszüntetését, pl. ha a munkavállaló a munkaszerzõdés részévé tett munkáltatói etikai szabályzatba ütközõ magatartást tanúsít,
vagy pl. az az eset, ha a munkavállaló kijelenti, hogy az ügyvezetõvel nem hajlandó együtt dolgozni és ezt a kijelentését fenntartja. Jogszerûen eredményezheti a felmondást, ha a munkavállaló nyilvánvaló vagy bizonyított tényeket tagad
és a felelõsséget másra kívánja áthárítani, vagy ha a raktárkészletet kezelõ raktáros az ún. leltárfelelõsségi megállapodást nem hajlandó megkötni.
A munkaviszony megszüntetésének az
alkalmatlanság is alapjául szolgálhat. Az
alkalmasság/alkalmatlanság körébe szokás sorolni a munkavállaló munkatársaival kialakított viszonyát, a velük való

együttmûködésre való hajlandóságát, képességét. A rossz munkahelyi hangulat,
légkör kialakulásáért személyében felelõs munkavállaló összeférhetetlensége a
rendes felmondás jogszerû indokául
szolgálhat. Egy konkrét esetben okszerûnek találta a bíróság a betegek elõtt a vezetõjével szóváltást kezdeményezõ és
botrányosan viselkedõ, a gyógyszeres
tálcát földhöz vágó segédápoló munkaviszonyának felmondását. Jogszerû a munkáltató által közölt rendes felmondás, ha
a munkáltató a felmondásban a munkavállaló fegyelmezetlen és nem minõségi
munkájára, a munkatársakkal való
együttmûködés hiányára, nem megfelelõ
munkateljesítményére és emiatti korábbi
figyelmeztetésekre hivatkozott, és ezek a
perben igazolást nyertek.
Fontos felmondási ok lehet az utasításokkal ellentétes munkavégzés, illetve a
munkáltatói utasítás teljesítésének megtagadása. Így, ha a munkavállaló az ismételt munkáltatói utasítás teljesítését
jogszerû indok nélkül tagadja meg, ez a
kötelezettségszegés a munkaviszony
megszüntetésének okszerû indokául
szolgálhat. Nem alapos ugyanakkor a
felmondás akkor, ha a munkavállaló az
utasítás végrehajtását kellõ indokkal,
jogszerûen tagadja meg. A munkavégzés

TISZTELT OLVASÓINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy
a Pomázi Városi Könyvtár
augusztus 8-ig
zárva lesz.
Megértésüket köszönjük!
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helyét a felek csak közös megegyezéssel
módosíthatják, így ilyen egyezség hiányában a más helyen való munkavégzésre történõ utasítás megtagadása pl. nem
jelent felmondást megalapozó kötelezettségszegést.
A munkaviszony munkáltató részérõl
történõ felmondását megalapozza a munkavégzés megtagadása, a munkától való
távolmaradás, illetve az igazolatlan távollét is. Nem megfelelõen végzi a munkáját az a munkavállaló, akinek teljesítménye munkatársaitól jelentõs mértékben elmarad, vagy a többieknél lényegesen nagyobb hibaszázalékkal dolgozik.
Megalapozhatja a rendes felmondást a
munkavállaló részérõl a munkáltató gazdasági érdekeit sértõ magatartás is. Ilyen
lehet pl. a munkáltató üzleti partnerével
szemben tanúsított megengedhetetlen,
megbotránkoztató viselkedés, vagy a
munkáltatót indokolatlanul rossz színben
feltüntetõ, valótlan tartalmú, vagy kellõen alá nem támasztott, esetleg engedély
nélküli (sajtó)nyilatkozat, úgyszintén a
munkáltató üzleti és egyéb titkainak illetéktelen személlyel történõ közlése, hozzáférhetõvé tétele.
A nem megfelelõ munkavégzés csak
akkor értékelhetõ a munkavállaló terhére, amennyiben a munkáltató a megfelelõ munkavégzés feltételeit biztosítja és a
munkavégzés hiányosságának, hibájának
kizárólag a munkavállaló az oka.
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

SZOLGÁLTATÁS
ANGOL
pót- és nyelvvizsgára
felkészítés
lakásodon, nyáron is.
Tel.: 06-26-323-821 és
06-20-479-6275

MARIKA KONYHÁJA

Hûsítõ uborkaleves
A nyári nagy melegben gyakran nincs kedvünk
laktató ételek fogyasztásához. Valami hûsítõ finomságnak viszont mindenki örül a családban.
Mai receptünk gyors, frissítõ, ásványi anyagokkal bõvelkedõ, szinte kalóriamentes és még finom is.

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.

Hozzávalók:
2 közepes nagyságú
uborka,
4 narancs,
1 citrom leve,
300 ml hideg borsmenta tea,
só.
Elkészítés:
Az uborkát meghámozzuk, felszeleteljük, gyengén sózzuk
majd a tányéron kicsit állni hagyjuk. Két narancsot meghámozunk ezt is szeletekre vágjuk. A másik két narancsot és a
citromot kifacsarjuk, levét a menta teába öntjük. Az uborkát
és a narancsszeleteket a teába tesszük. Mentalevéllel díszítve, hûtve kínáljuk.

akadályozzuk a kórokozók bejutását.
Folyamatosan szedjük a zöldbabot és az uborkát. Tegyük ezt a
paprikával és a paradicsommal is,
ezzel kényszerítjük újabb és
újabb termésképzésre.
Most idõszerû a szamóca telepítése. Az idõben ültetett növények
jövõre bõ terméssel szolgálnak.
A virágoskertjeink augusztusban a legszínesebbek. A vetõmagok drágák, az elsõ virágzásból gyûjtsünk szaporítóanyagot,
amelyet jól megszárítva papírzacskókban tárolhatunk a tavaszi
vetésig. Elsõsorban a bársonyká-

Szeretnénk a lakosság segítségét kérni a pomázi állatotthon vas kenneljeinek lefestéséhez. A kennelek évek óta nem
voltak lekezelve, pereg róluk a
festék. Önkénteseink vállalták
a festés munkálatait, de sajnos
az alapanyag ára gondot okoz
Egyesületünk számára, a teljes
összeg finanszírozására nem
futja. Felmérve a festékszükségletet, kb. 80 000 Ft lenne a
rozsdátlanító és festék együtt
(kb. 30 liter rozsdamaró és 30
liter zöld festék szükséges a
munkálatokhoz). Már tavaly is
próbálkoztunk pomázi festékboltokban, és pomázi vállalkozók segítségét is kértük, de sajnos nem reagáltak levelünkre.
Idén már halaszthatatlan a
munka elvégzése.
Kérjük, aki hozzá tud járulni
a költségeinkhez, ha teheti, segítsen! Bankszámlaszámunk:
11705008-20441069. Kérünk
szépen nevet feltüntetni, az igazolások kiállítása miatt.
Köszönettel:

Pomázi Állatvédõ Egyesület,
30-865-0546
vagy 20-424-9808.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Augusztus 20-a az új kenyér
ünnepe, ami a hagyományok szerint a betakarítás befejezése.
A jól gondozott kert most mutatja a legszebb arcát, a tulajdonos a bõség zavarával küzd és
megállapítja, hogy a betakarítás
felénél sem tart.
Az elsõ és legfontosabb tennivaló az idén bõven és jól termett cseresznye, meggy és kajszibarack fákat szabadítsuk
meg a letört és beteg ágaktól,
majd réztartalmú szerrel alaposan permetezzük le. A sebeket
sebkezelõvel vagy fehér festékkel kenjük be. Ezzel meg-

Kérjük,
segítsenek!

ra és a
zimiára gondolok (képünkön).
A balkonládáinkat megviselte
a nyár. A bennük díszlõ növényeket öntözéssel, tápoldatozással
kényeztessük.
A pázsit nyírásánál ügyeljünk
arra, hogy 3-4 centis tarlót hagyjunk, mert a tarvágás a fû kiszáradásához vezethet.
Ebben a hónapban virágzik a
parlagfû, az üröm, amelyek allergiakeltõk, irtásuk kötelezõ.
A kullancsveszély továbbra is
fennáll, ezért estenként vizsgáljuk meg testünk hajlatait!
Czilinger

NYÁRI MELEGBEN
Az elmúlt idõszakban a hõmérõ higanyszála igencsak magasan
állt. A nagy hõségben gondoljunk az állatokra, ha tehetjük. Hiszen nekik is melegük van és fáradtak, elcsigázottak a nagy melegben. Egyesületünk kezdeményezésére jó példával jár elöl a Pilis Kapuja Kft. kisboltja, hiszen kutyaitatót helyezett ki a bolt elé,
a betérõ vásárlók kedvencei számára. A tulajdonos készségesen
ráállt a kísérletre, és reméljük, más vállalkozók is csatlakoznak
hozzá városszerte!
Kérünk minden bolttulajdonost, hogy ha vállalkozna
kutyaitató kihelyezésére, keressen meg bennünket
(20-424-9808), és visszük a vizes tálat.
Köszönettel: Pomázi állatvédõk
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