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FEHÉREN-FEKETÉN
A megszorítások a város
lapját sem kerülték el.
2011 szeptemberétõl a
Pomázi Polgár kevesebb
oldalszámon, belül feketefehér kivitelben jelenik
meg. Reméljük, ez nem
csökkenti olvasási kedvüket, valamint továbbra
is elegendõ információt találnak a lapban! – a szerk.

AZ IDEI SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGET CSALÁDIAS HANGULATBAN,
NÉHÁNY TUCAT EMBER JELENLÉTÉBEN ÜNNEPELTÜK A VÁROSHÁZA
PARKJÁBAN. MÉG AZOK AZ ARCOK SEM TÛNTEK FEL, AKIK ÁLTALÁBAN
RÉSZTVEVÕI AZ ÁLLAMI MEGEMLÉKEZÉSEKNEK. A GYÉR ÉRDEKLÕDÉS
OKA A NAPOK ÓTA TARTÓ SZABADSÁGRA CSALOGATÓ IDÕ LEHETETT.
PEDIG AKIK JELEN VOLTAK, SZÍVET MELENGETÕ, HAZAFIASSÁGOT ERÕ(Folytatás a 3. oldalon)
SÍTÕ GONDOLATOKAT HALLHATTAK.

HIRDETÉS
Zen Kozmetikai Stúdió
Janssen Referencia Szalon
– gyógyszerhatékonyságú
arckezelések csúcsminõségû
Janssen kozmetikumokkal
– mikrodermabrázió (bõrcsiszolás)
– thermo-face (arcvasalás)
– ultrahang kezelés
– kollagénes arcfeltöltõ kezelés
– bõrproblémák hatékony kezelése
Maximális hatás
– maximális biztonsággal!
Bõvebb infó:
www.zenkozmetika.5mp.eu
Bejelentkezés: 06-70-382-6092
Cím: Pomáz Huszár u. 15.

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

FUVAROZÁS, FÖLDMUNKA,
SZÁLLÍTÁS:
– Konténeres sitt (1, 3, 4, 6, 8 m3)
– Billencs, darus,
akciós építõanyagok,
– Kert és tereprendezés,
– Sóder, homok, föld szállítás
– Hókotrás munkagéppel

Szentendre,

INTERWORK
TEMETKEZÉSI Kft.

†
Temetkezési Iroda
és Bemutatóterem

Sztaravodai u. 110.

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

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

SZÍVET MELENGETÕ HAZAFIAS HANGULAT

(Folytatás az 1. oldalról)

A

z ünnepi beszédet Viasz Tibor önkormányzati képviselõ
mondta, akinek ez volt az elsõ közönség elõtti szereplése. Emlékeztetett rá, hogy I.
Istvánt 1083. augusztus 20án avatták szentté a fehérvári bazilikában. E nap Nagy
Lajos uralkodásától egyházi
ünnepként szerepelt, majd
Mária Terézia nemzeti ünneppé tette. 1848-ig e kettõs
minõségében szerepelt. A
Horthy-korszakban vált a
magyarság egyetemes ünnepévé.
„Szent István mûve, a keresztény magyar nemzetállam maradéka itt áll elõttünk.
Bár egyesek szerint 1526augusztusában, mások szerint 1541-ben Buda török
kézre kerülésével összeomlott. Szent István olyan jogi
alapra építette államát,
amely ezer év távlatából is
példát mutat, tartást ad nekünk.” A képviselõ szerint
az õsi hit nagyon jó talaj lehetett Krisztus tanainak a be-

fogadására. Hiszen a XI. század elején a magyarok jelentõs tömegei keresztények
voltak.
A nagy király, fiához, Imre
herceghez írt Parainézisébõl
a szónok a következõket
emelte ki:
„A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.
A jövevényeket jóakaratúan

gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak,
mintsem
másutt lakjanak. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak
a hatalmasokhoz, hanem
azokhoz, akik nem férnek a
hatalomhoz. Tartsd mindig
eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi

sem taszít le, csakis a gõg és
gyûlölség. Ha bölcsekkel
jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul
adod magad hozzájuk. Az
egy nyelvû és egy szokású
ország gyenge és esendõ. A
szeretet gyakorlása vezet el a
legfõbb boldogsághoz.”
Gáspár Sándor az összekötõ szövegében arról beszélt, hogy Szent Istvánra
úgy tekintünk, mint a magyar
állam megalapítójára. Aki
olyan tartást adott az országnak, amelynek a segítségével
a legválságosabb idõkben is
megõrizte önazonosságát. A
király halála után az ország
25 évig fõpapok és szervezett
állam és egyház nélkül mûködött. Öt egymást követõ
király halt erõszakos halállal.
A Szent Istvánról szóló legendák, amelyeknek történeti forrásértékük is van, mutatják, hogy a nemzet felismerte
mûvének jelentõségét.
Fehér Juli és Juhász Károly színmûvészek Borbély
Mihály szaxofonmûvész zenei kísérete mellett olvasták
az Intelmeket, majd a kenyeret, amelyet délelõtt a katolikus templomban az istentiszteleten Szakál Antal plébános megáldott, Nyilas Zoltán
református lelkész részesítette áldásban. „Álld meg ezt a
kenyeret, amely a Te ajándékod és a kezünk munkájának
gyümölcse.”
A Szózat és a Székely
Himnusz eléneklése után a
kenyeret a lelkipásztor és
Vicsi László polgármester a
csíksomlyói harangok hangjai mellett az asztalokhoz
vitték, ahol a résztvevõk elfogyasztották.
Vicsotka M.
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IDÕSZERÛ

A polgármester
válaszol

CSAK TAKARÉKOSAN
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Amikor tegnap telefonon
a mai interjú idejét megbeszéltük, azt mondta, hogy az
olvasók talán már unják: hónapról hónapra panaszkodik
ebben a lapban. Hát tessék,
most mondjon vidám dolgokat!
– Rendben. Augusztus huszonharmadika van, délelõtt
10 óra, szépen süt a nap.
Azonban komolyra fordítva
a beszélgetést megvallom,
hogy nem tudok vidámkodni.
Azt gondolom, hogy sem az
ország, sem az önkormányzatok, sem az emberek nem a
felhõtlen boldogságban élnek.
A válság betolakodott az otthonokba, az emberek arcán
látszik a szomorúság, leolvasható a félelem, a kétségbeesés.
Borzalmas érzés, hogy bármennyire szeretnénk, nem tudunk rajtuk segíteni. Háromnégy éve kipukkadt a mesterségesen felfújt gazdasági lufi.
A bankok szórták a hiteleket
plazmatévékre, fogyasztási
cikkekre, lakásépítésekre, autókra. A hirdetésekben versengtek a pénzintézetek az
ügyfelek csalogatásában. Az a
hangulat alakult ki, hogy bolond az, aki nem vesz fel kölcsönt. A csapdába nemcsak az
emberek, hanem az önkormányzatok is beleestek. Egyszer már nyilatkoztam, hogy
ha 2002 és 2006 között én vagyok a polgármester, lehet,
hogy felveszek hiteleket, de
ilyenkor kijött volna a sváb
vérem, mert vélhetõleg keve-
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sebbet és más célokra. Nem
befolyásolt volna, hogy közelegnek az önkormányzati választások, és mindenáron reprezentatív beruházásokat kell
felmutatnom. Fél évvel azután, hogy felvették az útépítésre az egymilliárd forintot,
olyan kedvezõ állami támogatások jelentek meg, hogy fele
költségbõl lehetett volna
ugyanannyi aszfaltot lefektetni.
– Emlékszem, hogy Politzer
György a pénzügyi bizottság
akkori szocialista elnöke,
amikor kiderült, hogy az Ipoly
Holdingnak nálunk marad a
foglalója, nagy örömmel nyilatkozta nekem: ez az üzlet!
Pénzt is kaptunk, a föld is a
mienk maradt. Most isszuk a
levét a sikeres akciónak. Vagy
amikor az Alcsevicza megvételére felvettek 770 milliót,
Golub Athanász azt mondta:
bolond az, aki ilyen olcsó kölcsönt elszalaszt. De lehet,
hogy Önnek van igaza: akkoriban ez volt a közhangulat.
– Az Alcseviczát ne is hozza fel! Tudjuk, hogy miért
pont azt a területet vették
meg. És ne felejtse el, hogy
konténereket lízingeltek 36
millióért, a kultúrház tetõterének beépítésére elköltöttek 67
milliót, közben szétázott a
könyvtár, a nagyterem parkettája. A rendõrõrs újabb 50
millióba került, sok értelme
nem volt, hiszen délután
négykor bezár az õrs, így hiába laknak itt, a rendõrség a
város életében egyelõre aktívan nem vesz részt. Mindezt
elláthatták volna a régi helyükrõl is.
– Messze kerültünk a derûtõl. Tartok tõle, hogy ha a
régrõl ígért beruházásokra
kérdezek, összegyûlnek a viharfelhõk. Mikor kezdõdhet a
kivitelezés a Hõsök-terén?
– Nem az önkormányzaton
múlik. A beruházó az állam.
A legutolsó tájékoztatás sze-

rint tavasszal kezdik a kivitelezést. Nekünk érvényes,
megnyert pályázatunk van rá.
– A Majdan Polje felszíni
vízelvezetésére is nyertünk
csaknem 80 milliót. Azzal mi
a helyzet?
– Közbeszerzés alá esik, folyik a pályáztatás, kiválasztjuk a legjobb ajánlattevõt.
Szeretném, ha a munka még
az idén elkezdõdne!
– Tele a város azokkal a
szóbeszédekkel, hogy a Bem
József utcai bérlakásokban
nem szolgáltatják a gázt, villanyt és a vizet, mert a lakók
nem fizetnek.
– A lakók kifizetik a fogyasztásukat a beruházó cégnek, az azonban a jelek szerint nem küldi tovább a pénzt
az ELMÛ-nek, a TIGÁZ-nak,
a DMRV-nek. A lakók nem
fordulhatnak közvetlenül az
utóbbiakhoz, mert a tulajdonos a beruházó. Az órák kikötése viszont a házban lakó
bérlõket sújtja. Néhány napja
nálam jártak annak a banknak
a képviselõi, amelyiknek tartozik a bérlakásokat építõ kft.
Úgy tudták, hogy a lakók nem
fizetik a bérleti díjakat. Ezért
nem törleszt a cég. Persze ez
nem igaz.
– Mi az oka ennek a lehetetlen állapotnak?
– A jelek arra mutatnak,
hogy komoly probléma van a
beruházóval, a bankszámlájára nem utal semmit, igyekszik
mindent készpénzben behajtani a lakóktól, de azokat nem
utalja tovább.
– Mi lehet a megoldás?
– A bank elõbb-utóbb átveszi az épületet, társasházzá
alakulnak, s akkor aki akarja
megveszi, mások bérleti díjat
fizetnek, a közmûórák a lakók
nevére kerülnek, s akkor csak
azoknak tagadják meg az
energia-szolgáltatást, akik valóban nem fizetnek.
– Ugyanez a bérlakás építõ
kft. fogott bele a második

ütem építésébe a Mártírok útján. Legalább egy éve nem
dolgozik ott senki.
– Azt hiszem, hogy az arra
felvett hitelek nagy részét is
másra használhatták fel. Az
most egy halott ingatlan. Tipikusan az az eset, amikor az
építtetõ eltûnik, tönkremegy
vagy meghal. Ha a bank nem
fejezi be a kivitelezést, ott fog
maradni. A telket is részben
készpénzre, részben lakásokban vásárolták meg.
– Az önkormányzatnak is
tartoznak?
– A Bem József úti ingatlanra vonatkozó szerzõdés azt
tartalmazza, hogy akik megvásárolják a lakást, az önkormányzatnak is fizetnek egy
millió forintot a telekrészért.
Vásárlás az elõbb vázoltak
miatt nem történt, így mi sem
kaptunk semmit. A Mártírok
úti ingatlanhoz ilyen értelemben nincs közünk, az magántelken áll.
– Egy hónap múlva Pomáz
Napja. A takarékosság jegyében sok híradás jelent meg,
hogy kik fogják fizetni a költségeit. Mi az utolsó álláspont?
– Ahogyan az augusztusi
szám elsõ oldalán megjelent:
a Sapezok Kft. olcsón biztosítja a sátrakat, az ételekhez
szükséges nyersanyagokat
mindenki magának vásárolja
meg. Az önkormányzat nem
teheti meg, hogy miközben
minden pénzt az adósságok
törlesztésére fordít, mindenütt
megszorításokat vezet be,
programokra, tûzijátékra költsön. Most is lesznek fellépõk,
az érdeklõdõket, a pomáziakat várjuk, remélem, ott
lesznek. Azt az összehozó
erõt, amely ezekben a városnapokban megmutatkoznak,
nem akarjuk elhanyagolni,
abban hiszek, hogy akik szeretik a városukat, a nehéz
helyzetben áldoznak az
együttlétért.
– Mi a további feladat?
– Készülök a nehéz szeptemberre, s várom az önkormányzati törvény megszavaVicsotka Mihály
zását.

KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÓ A VÁROS NAPJÁRÓL
A 2011. szeptember 24-én 8
órától 18 óráig megrendezésre
kerülõ Pomáz Napi rendezvényrõl szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek.
A rendezvényt az idén a mûvelõdési házban és környékén
tartjuk meg.
Tekintettel a költségvetési lehetõségekre, a pomázi civil szervezetek és közösségek számára
a város az idén sátrakat, 2 karton
ásványvizet (2 literes kiszerelésben), higiénikus étkezési eszközöket (szervezetenként 50 db),
szalvétát, illetve tûzifát tud felajánlani, amelyek az információs sátornál átvehetõek reggel 8
és 9 óra között.
Kérjük Önöket, hogy a sátrak
berendezésérõl saját erõbõl gondoskodjanak (sörpadok vagy
székek, asztalok, gázkészülékek,
gázpalackok, üstök stb.).
Vízvételi lehetõség rendelkezésre áll, áramot azonban nem
tudunk a sátrakhoz biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
akik gázzal fõznek, kizárólag
nyomáscsökkentõvel ellátott
eszközt használhatnak a fõzéshez! A helyszínen annak meglétét a szervezõk, illetve külsõ
hatóság is ellenõrizni fogja, nyomáscsökkentõ hiányában nem
kezdhetõ el a fõzés.
A sátrakban minden nemû
árusítás tilos, tömény alkohol kiszolgálása díjtalanul sem lehetséges.
A sátrak megközelítésére legfeljebb 3 tonnás összsúlyú, elõre

bejelentett rendszámú jármûvek
vehetõk igénybe. A közösségek
kellékeiket szeptember 24-én 7
órától 9 óráig szállíthatják a sátrakhoz, azt követõen minden
gépjármûvel kötelesek elhagyni
a sátras területet. Az Álmos utca
lezárásra kerül a Huszár utcától
a Rózsa utcáig. A Huszár utcában a parkolás miatt félsávos útlezárást kértünk.
A rendezvény végeztével, 18
és 19 óra között minden kelléket
és eszközt el kell szállítani a sátrakból, mert 19 órakor megkezdõdik a sátrak szervezett elbontása. Ezúton is felhívjuk a résztvevõk figyelmét, hogy a rendezvény területét csak a jelentkezési lapon leadott rendszámtáblával rendelkezõ autók közelíthetik meg.
Kérjük, jelezzék ismerõseiknek, a közösség tagjainak, hogy
gyalogosan érkezzenek a helyszínre, mert a parkolás a környéken nehézkes lesz.
Az eseményen jelentõs számú
rendezõi gárda segíti a közlekedést, kérjük, velük együttmûködve biztosítsuk a rendezvény
zökkenõmentes lebonyolítását.
A fõzõverseny menete:
A verseny három kategóriában zajlik: 1. Levesek, 2. Pörköltek 3. Sültek és más finomságok. A jelentkezõ szervezetek
24-én a reggeli kellék átvételkor
egy lezárt borítékba helyezett,
két példányban készült sorszámot húznak, amelyet csak õk ismerhetnek majd. Emellett éte-

Ki tudna felelni arra a kérdésre, hogy a
város adósságából egy pomázi lakosra vetítve mennyi jut? A jelen állás szerint 260
ezer 272 forint. Ha a csaknem 17 ezer társunk ennyit befizetne, az önkormányzat
mérlege visszaállna a nullára, a 2002-es októberi választások idején lévõre. Akkor
ugyanis Kulin Imre Golub Athanásznak egy
fillér adósság nélkül adta át a stafétabotot.
Négy év múlva, 2006 októberében viszont
Vicsi László csaknem pontosan 3 milliárdos
adósságot talált a kasszában. Az irdatlan
összeget azóta valamelyest csökkentették,
de az egyre mélyülõ gazdasági krach és az
állami támogatások folyamatos apadása miatt nagyobb részben megmaradt.
Sok-e a fejenként 260 ezer forint adósság, vagy kezelhetõ? Ha onnan nézzük,
hogy az adós önkormányzatok százas listáján ezzel az elsõ harmad végén lennénk, azt
kell állítanom, hogy elviselhetõ. Megerõsíti
ezt a véleményt, hogy Pest Megyében a hasonló nagyságú városok közül Veresegyhá-

lükhöz a fenti kategóriák azonosító betûjét is ki kell választaniuk (L., P., S.), hogy az azonos
kategóriájú ételek versenyezhessenek. A betûvel és az egyik sorszámmal felragasztott tányérban
kell a versenybe nevezett ételt az
információs sátorhoz hozni 12
és 14 óra között. Az elkészült
ételekbõl így kap mintát az utolsó pillanatig a csapatok számára
is „ismeretlen”, ám hozzáértõ
zsûri, amely csak a számokhoz
rendeli majd véleményét. A 16
órakor kezdõdõ eredményhirdetés során a díjazott „számok” kerülnek kihirdetésre, és csak ekkor derül ki, kik a díjazottak. A
borítékban kapott sorszám második példányával lehet majd átvenni a díjakat a színpadnál.
Kérjük, hogy bármely hús
alapanyag vásárlásáról szóló
számlájukat hozzák magukkal,
mivel a versenyen hatósági állatorvosi és ÁNTSZ ellenõrzésre is
sor kerülhet.
A szervezeteket – saját tagságuk ellátása mellett – lehetõségeikhez mérten a programok során fellépõ gyermekek és felnõttek megvendégelésére kérjük.
Azon szervezeteknek, akik saját közösségük mellett további
vendégeknek is fõznek, az étel
kiosztásában külön hellyel is segítünk. Az információs pont melletti sátorhoz lehet majd hozni a
felajánlott ételt, itt szakavatott
kollégák – a jelentkezõ szervezet
tevékenységét megkönnyítve –
oszthatják ki azt a vendégeknek.

POMÁZ
SZÁMOKBAN
za, Göd és Mogyoród jobban eladósodott,
mint mi. Szentendrén az egy fõre esõ adósság 246 318 forint. Tehát hajszállal kevesebb, mint a mienk, pedig körzetközpontként sokkal nagyobb támogatást kaptak,
mint mi, s Alcseviczát sem vásároltak. S talán elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy
híres városok: Esztergom, Hódmezõvásárhely, Sopron és Dunaújváros eladósodottabbak Pomáznál. Igen érdekes, hogy egy
hajszállal Budaörs is az, pedig ott egymást
érik a világcégek. Valószínû, hogy komoly
fejlesztések történtek. Az ember azt hinné,
hogy minél nagyobb a település, annál több
az adóssága. Pedig az egy fõre esõ hitelállomány harmada a tízezer lakosnál kevesebb
lélekszámú helységekben halmozódott fel.

Kérjük, aki ezzel a lehetõséggel élni kíván, elõre jelezze azt
szeptember 1-jéig.
A rendezvényen mûsorokkal,
játszóházzal, kézmûves vásárokkal, büfével várjuk a vendégeket.
A színpadi mûsorokhoz kis
létszámban még várunk bemutatkozni vágyó együtteseket, zenés, táncos, elõadó mûvészeti
produkciókat.
A jelentkezési lapokat postán
és e-mailben is elküldjük az
Önök részére. Kérnénk, hogy
2011. szeptember 1-jéig a megadott e-mail címen vagy postai
úton szíveskedjenek azt hiánytalanul kitöltve eljuttatni a mûvelõdési ház címére (Pomázi Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2013
Pomáz, Huszár utca 3.). A szeptember 1. után érkezõ jelentkezéseket már sajnos nem tudjuk
elfogadni.
Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre:
a Pomázi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár szervezõi
Elérhetõségeink:
pomaznapja@citromail.hu
06-26-325-163, 06-20-228-2135
Az est folytatásaként a Szerb
Kisebbségi Önkormányzat és a
Város közös rendezésében 19
órától SZERB REGIONÁLIS
FOLK FESZTIVÁLT rendezünk a Teleki-Wattay Kastélyban.

Ha figyelembe vesszük az elõnytelen földrajzi elhelyezkedésünket, nincs okunk szégyenkezésre.
Ha viszont onnan közelítünk a számokhoz, hogy nálunk nincsenek nagy vállalatok, emiatt kevés az iparûzési adó, már aggasztóbb a helyzet. A munkanélküliek, az
agglomeráció többi településéhez hasonlóan jóval kevesebben vannak az országos átlagnál, ám a döntõ részük nem Pomázi, hanem fõvárosi munkáltatóknál keresi a kenyerét. Az egyik legnagyobb munkaadó a
polgármesteri hivatal, az intézményeivel
együtt pedig az önkormányzat biztosan vezet. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a
rendszerváltás óta eltelt öt ciklusban miként
mozgott a hitelfelvétel. Az eredmény erõsen polgármester- és testületfüggõ lenne.
Nálunk így alakult: 1990 és 2002 között
nulla, 2002 és 2006 között 3 milliárd adósság, 2006 és 2010 között szerény adósságcsökkenés.
V. M.
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IDÕSZERÛ
ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén
18 órától fogadóórát tart
a Mesedombi óvodában.
HALÁSZNÉ GAMBÁR MÁRIA
a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános
Iskolában.
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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ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ

SZEPTEMBER 15.
Pomáz Város Önkormányzat Adóhatósági csoportja
felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a helyi adók –
építményadó, telekadó, helyi
iparûzési adóelõleg – és a
gépjármûadó második félévi
összegének pótlékmentes befizetési határideje 2011.
szeptember 15.
Az adóhatóság március
elején a „Számlaegyenleg értesítõkkel” együtt postázta a
második félévre esedékes
adóösszegrõl szóló postautalványokat, ezért augusztusban
már nem (vagy csak külön
kérésre) küldünk csekket.
Kérjük, hogy az elõírt adókat a jelzett határideig szíveskedjenek megfizetni, mert az
elmaradt befizetések tekintetében – figyelemmel a 2011.
évi költségvetés szoros elõírásaira – végrehajtási eljárást
kell kezdeményeznünk.
Amennyiben
számlaegyenlegével kapcsolatban
bármilyen kérdése van az
adóhatósági csoport készséggel áll rendelkezésére telefonon a (26) 814-303 vagy a

(26) 814-320-as telefonszámokon, illetve ügyfélfogadási idõben az ügyfélszolgálatunkon.
Tájékoztatjuk, hogy az
adókötelezettséget érintõ
változásokat (lakcímváltozás, bejelentkezés, kijelentkezés, ingatlan eladása, ingatlan vétele, használatba vételi engedély) a változást követõ 15 napon belül kell bejelenteni az adóhatósági csoportnál a megfelelõ nyomtatvány kitöltésével.
A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változást
szintén 15 napon belül az okmányirodánál kell bejelentenie a vevõnek és az eladónak
is! Amennyiben sem az eladó sem a vevõ nem tett eleget az okmányiroda felé bejelentési kötelezettségének,
úgy a bejelentés évének utolsó napjáig eladó felet kell
adóalanynak tekinteni.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8–12 és 13–18
Szerda: 8–12 és 13–16
Péntek: 8–12
Adóhatósági csoport

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a lakosságot és az összes érdekeltet, hogy Pomáz
Város Önkormányzatának 5/2007.(01. 16.) sz. Ök. határozatával
elhatározott, a volt Hungaropharma területére (0314/1 hrsz, 0317
hrsz és a 0318/1 hrsz) vonatkozó Településrendezési eszköz módosítása elkészült, az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9.§-a szerinti véleményezési
eljárás lezárult.
A Tervlap (Szabályozási terv módosítása) az önkormányzat
hirdetõtábláján, valamint honlapján (www.pomaz.hu), míg a Helyi Építési Szabályzat módosítása, a véleményezési eljárás során
beérkezett vélemények, az erre adott önkormányzati válaszok, az
egyeztetõ tárgyalásokról készült jegyzõkönyvek az önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint honlapján (www.pomaz.hu) 1 hónapig (2011. augusztus 11-tõl 2011. szeptember 11-ig), valamint
a Fõépítészi Irodán megtekinthetõek, véleményezhetõek.
Kérem az érdekelteket, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
észrevételük van, azt 2011. szeptember 11-ig írásos formában szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
Vicsi László polgármester

SARKADI ATTILA FERENC
a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.

TRAGÉDIA

HALÁL AZ ÉJSZAKÁBAN
Futótûzként terjedt a
hír augusztus 23-án,
kedden délelõtt a városban, hogy valakit a
saját mezõgazdasági
erõgépe halálra sebzett valahol a Dolinában. Aztán a rádióban
hallottam a hely megjelölése nélkül. Majd a
tûzoltók honlapján jelent meg néhány sor,
kitakart képekkel.

A

hogy teltek az órák
kiderült, hogy Kulcsár Jánost, az ismert
és szorgalmas mezõgazdasági vállalkozót érte a rettenetes baleset. Az érdeklõdést
jellemzi, hogy a tûzoltók
honlapjának a látogatottsága
megnégyszerezõdött.
A bizonyosság engem is
lesújtott. Kulcsár Jánossal jó
húsz évvel ezelõtt hozott
össze a sors, amikor a cseh
kis traktoromat nagy szakértelemmel megjavította. Késõbb is jó emberei maradtunk egymásnak, megelégedéssel figyeltem arra jártomban, hogy a víztorony melletti tanyája szépül, gyarapodik.
A mezõgazdasági gépekrõl
mindent tudott, ezért biztos
voltam abban, hogy csak
borzalmas szerencsétlenség
történhetett.
Miután a rendõrökkel és a
tûzoltókkal beszéltem, úgy
éreztem, hogy nagyon sok a
bizonytalanság a történtek
körül. Ám ez természetes,
hiszen 72 óra sem telt el, a
vizsgálatok még folynak, az
éjszakában Kulcsár János
egyedül bálázott, senki nem
tudhatja tehát, hogy a végzetes pillanatban mi történt a
Dolina melletti lucernásban.
Sokáig vívódtam, hogy
megkeressem-e Kulcsárné
Molnár Violát ilyen borzalom után három nappal. A
híradási
kötelezettségem
azonban gyõzött.
Az asszonyt két kislánya
társaságában valóban súlyos
lelkiállapotban
találtam.
Nagy elismerést érdemel,

hogy képes volt elmondani
az õket ért tragédia eseményeit.
– A férjem mindig éjszaka
ment lucernát bálázni. Nappal elviselhetetlen a hõség a
traktorban. Este kilenc óra
körül indult, reggel fél hatkor még nem érkezett haza.
Mivel hosszúnak éreztem a
távollétét, gondoltam, munkába indulás elõtt beszélek
vele. Felhívtam a mobilját
ötször-hatszor, de a készülék
csak sípolt. Mondtam a nagyobbik lányomnak, hogy
menjünk, nézzük meg apát.
A Dolina portáján kérdeztem
az õrt, hogy merre dolgozik
János, mert mindig ezen a
sorompóval ellátott kapun
ment be. Mutatta, hogy lent a
gyümölcsös mögött a lucernásban. A helyet természetesen ismertem, közeledve hallottuk, hogy mûködik a bálázó. Aztán csak néztük, hogy
a traktor áll, mögötte a gép
forog. Nem értettem miért,
rossz elõérzetem támadt.

Odasiettünk, s azt nem vagyok hajlandó elmondani,
mit láttam. A kép halálomig
elkísér...
Döbbent hallgatás után
folytatja:
– Mint az õrült rohantam
segítségért. Félúton találkoztam az õrrel, mert elindult
utánunk. Mi pedig a János
egyik segítõjét ordítottuk fel,
hogy menjen leállítani a bálázót. Késõbb tudtam meg,
hogy rövid idõ alatt több rokon, barát, ismerõs sietett a
baleset helyszínére.
– Arról, hogy mi, hogyan
történhetett, legalább féltucatnyi elképzelést hallottam.
– Tudok ezekrõl. Mind azt
bizonyítják, hogy fogalmuk
sincs ezeknek a gépeknek a
mûködésérõl. Csak akkor eshetett bele, ha megbotlott
vagy megszédült.
– Mi lesz a gazdasággal?
– Errõl jelenleg még fogalmam sincs.
Molnár Attila a Pomázi
Önkormányzati Önkéntes

Tûzoltóság parancsnokhelyettese:
– Kedden reggel fél nyolc
elõtt két perccel kaptuk a jelzést a szentendrei rendõrségtõl, hogy a bálázó gépbe egy
személy keze beszorult. Tehát úgy tudtuk, hogy az ember él. Két autóval indultunk,
megfelelõ szerszámokkal,
hogy a végtagot ki tudjuk
szabadítani. A rendõrség a
Dolina bejáratánál várt minket. Bementünk a gyümölcsös mögé, ott van egy
lucernás a domboldalon.
Meglepett, hogy milyen sok
civil ember van ott. A gép le
volt állítva, a kardántengelye
kikötve. Ott mondta az egyik
rendõr, hogy az ember benne
van a gépben. Ilyenkor elsõ
az életmentés. Volt ott egy
gépkezelõ, aki tudta, hogyan
kell kinyitni a bálázót, nem
kellett szétvágni. Kiszedtük
a bálát, a személy a kezénél
fogva oda volt szorítva a bálához. A látvány mindenkit
megdöbbentett. 20 éves pályám alatt ilyet még nem láttam. A mentõsök megállapítása szerint több óráig forgatta a gép a bálával együtt.
– Ön szerint hogyan történhetett a baleset?
– A bálázó gépet a traktor
húzza. Van neki egy rendszedõje. Amikor mi odaértünk, ez le volt szerelve. Ha
õ tette, ez azt bizonyítja,
hogy valamilyen mûszaki hiba adódhatott, s csak így tudott közel kerülni a bálázóhoz. Csak úgy tudta kijavítani, ha a gépet hagyta menni.
Ott olyan erõk mûködnek,
amelyeknek az ember nem
tud ellenállni.
– Pedig rutinos és óvatos
gépkezelõ volt.
– Ilyenkor szoktak a balesetek bekövetkezni. Az ember úgy gondolja, hogy ez a
feladat neki semmiség. De
hát éjszaka volt, sötét, és
egyedül dolgozott, mert ez a
gép nem kíván segédszemélyzetet.
A rendõrség a nyomozás
érdekeire hivatkozással kérdéseinkre nem adott információt.
Vicsotka
Fotó:
www.tuzoltosag-pomaz.hu
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
ahhoz

képest, de
– VAN-E ÖNNEK DEVIZAfiatalok
vaHITELE?
gyunk,
korán
el becsülete– HOGYAN LEHETNE sen kezdtünk
dolgozni. Igen is, ha
bajba kerülnénk, akkor segítSEGÍTENI AZ
sen a kormány! Mennyien
ADÓSOvannak így, te jó ég!
KON?

K. Magdolna

V. Renáta
Szerencsére sem deviza,
sem forint alapú hitelek nem
terhelnek. Talán azért is,
mert engem közvetlen nem
érint ez a gond. Sokak számára furcsán foglalok állást
ez ügyben. Amíg a visszafizetési lehetõségeimet alaposan körül nem jártam, nem
mertem vállalni a hitelt.
A bankok úgymond „hozzávágták” a kölcsönöket az
ügyfelekhez, és én mégsem
csak a bankok felelõsségét
hangoztatnám. Az is hallható, hogy az ügyfelek nem
számíthattak a gazdasági válság okozta árfolyam fellegekbe való szökésére. Szerintem a pénzintézetek legfontosabb bevétele a hitelnyújtásból ered, így az árfolyam-alakulás miatti veszteséget megosztanám az adósok és bankok között.

K. László
Amikor a kocsit vettünk,
azt sem tudtam, hogy a világon létezik frank hitel. Akkoriban albérletben laktunk a
nejemmel, gyûjtögettük az
induló tõkét. Dolgoztunk,
mint a gépek, napi 16 órában.
Lakást is vettünk, még 20
évig fizetjük a forintban felvett kölcsönt. Sosem vettünk
fel felelõtlenül hiteleket és
ezután sem fogunk. Két gyereket nevelünk fel tisztességesen, és az államtól sosem
kértünk segélyeket, táppénzen sem voltunk. Inkább fizetjük a sok járadékot! A jelen társadalom fizessen ebbõl a bajbajutottaknak. Én 20
éve, párom 10 éve dolgozunk. Tudom, ez nem sok
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Semmiféle kölcsönt nem
veszek fel a banktól! Az igényeimet mindig tudom igazítani a lehetõségemhez, és erre nevelem a gyerekeimet is!
Nem vagyok pénzügyi
szakember, de ha valaki rábeszélte õket arra, hogy hitelt
vegyenek fel, akkor forduljanak hozzá a visszafizetés
kérdésében is.

Sz. Zsuzsanna
Szerencsére nem vettem
fel hitelt. Szerintem az a baj,
hogy a devizahiteleknél hiába mondták a bankban a kockázatot, az emberek nem
gondoltak bele. Többektõl
hallottam, hogy érdeklõdtek,
hogy mennyire nõhet a törlesztésük, és megnyugtató
választ kaptak, hogy rossz
esetben is csak pár ezer forintról lehet szó.
Ez az egész spekuláció,
boldog-boldogtalannak svájci frank hitelt adtak, és most
mindenki veszít, elég keményen. Lakás-, autó- és személyi hiteles egyaránt.
Nekem sem jó, pedig egy
forint hitelem sincs, igaz sem
lakásom, sem autóm. De az
én adóforintjaimból történik
a hitelesek állítólagos megsegítése, ami megint csak
porhintés, mert ez minden,
csak nem segítség.

B. Ilona
Szerencsére nem vagyok
érintett a devizakölcsönnel
kapcsolatban. Én még a régi
idõkben, több évtizede vettem igénybe az építési kölcsönt, ami nem volt valami
nagy összeg az akkori fizetési átlaghoz képest, mint manapság. Az igaz, hogy nem

1-2 év alatt lett kész a
házam. Szerintem az emberek többsége túlvállalta magát, még úgy is, ha nem
emelkedett volna a hitel kamata. Közbejött a válság, a
munkanélküliség, az áremelkedések. Az átlagember
megalázóan alacsony fizetésért talál munkát. Van, akinek milliós havi jövedelme
van, õk valószínû nem vesznek fel kölcsönt.
Sajnos, nem látok megoldást a hitelesek segítésére.
Ha saját maguk vagy a bank,
vagy az állam nem tudják
megoldani, padlóra kerülnek,
hajléktalanná válhatnak.

S. András
Nem vagyok érintett devizakölcsön törlesztésében.
Igazából nem tudom, hogyan
segítsenek a hiteleseken.
Nem nagyon látok jó megoldásokat. De próbálkozni lehet. Egyesületbe kéne tömörülni, és közösen pert indítani a bankok ellen. Hogy betartják-e az EU-s szabályokat? Egyesek azt véleményezik, hogy nem. Én nem tudom, hogy ennek az állításnak van-e reális alapja.

S. Gábor
A világgazdaságban mindig is voltak válságok és
mindig is lesznek, ebben
semmi új nincs, csak Magyarország ezt sokáig nem
érzékelte, mert szocialista
gazdaságunkat a belsõ
KGST-piac miatt alig érintette. A komcsik inkább felvettek pár millió dollár hitelt
a látszatjólét fenntartására.
Jött a rendszerváltás, ami
szintén egy világgazdasági
válság eredménye volt. A következõ 2001–2002 évben
volt, a technológiai értékpapírok hirtelen értékvesztésnek
következményeként.
Akkor a dollár volt majdnem
300 Ft, ha még emlékszik valaki rá. Az tény, hogy a
2008–2009-es válság nem elsõsorban mélysége, hanem
globálisabb jellege és tartóssága okán a legkomolyabb a
nagy gazdasági világválság
óta. De a válság a kapitalizmusban idõrõl idõre megjelenik, nagyjából 8-12 évente.

A következõ szerintem az
energiaárak megugrása okán
lesz a 2020-as évek elsõ felében, de ez már csak az én
okoskodásom, nem szakmai
alapon nyugvó vélemény.
Szóval igenis lehetett számolni a válsággal és annak
következményeivel, pláne,
ha valaki felvett mondjuk
20-30 évre egy hitelt. Csak
hát a bankok ezt nem reklámozták, a felelõtlen emberek
még nem láttak tovább az orruknál.

S. Norbert
Igazából én a devizahitellel kapcsolatosan semmit
sem értek. Mélységesen felháborít, hogy állítólag ingyen lakásokat építenek a
bajbajutott devizahiteleseknek valahol. Már bocs, de
senkit sem kényszerítettek
hitelfelvételre. Miért a többi
adófizetõ pénzébõl kellene
most mások naivsága, felelõtlen döntései miatt fizetnie
az államnak?
Gondolkodnia
kellene,
amikor felvesz valaki hitelt,
ha meg nem ért hozzá, kérdezzen meg egy független
szakértõt vagy tanácsadót.
Mert aki egy kicsit is tájékozódott az kb. 2002 óta tudja,
hogy lakáshitelt nem érdemes felvenni, legfeljebb a
vásárlás érékének maximum
50-60%-os fedezésére.

V. Péter
Öt évvel ezelõtt gépkocsi
vásárlásra vettem fel svájci
alapú hitelt. Akkor 51 ezer
forint havi törlesztésben állapodtunk meg. Most a legutóbbi csekkem 94 ezer 400
forintról szólt. Ha kezdetben
tudtam volna, hogy a dolgok
így alakulnak, biztos, hogy
nem vettem volna fel a kölcsönt. Az a szerencsém,
hogy már csak 4-5 havi törlesztésem van hátra. A devizahitelesek megsegítésére én
sem tudok receptet adni. Azt
nem pártolnám, hogy a mások adójából megsegítsenek
minden devizahitelest. Inkább arra hajlok, hogy a bankok és az ügyfelek közös
megegyezéssel oldják meg a
kettõjük által létrehozott
problémát.
Ádor Katalin

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS VII.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
1956. november 1.
A Széna téri bányászbrigád látogatása: „Mi, tatabányaiak rendet teszünk
Pomázon!”
Errõl az eseményrõl több forrás is
megemlékezik. A dátumok nem egészen egyeznek, de a lényeget tekintve
az esemény ugyanaz.
A lakosság körében riadalmat keltett
a tanácsháza elõtt felállított golyószóró,
néhányan a hátsó utcákon futva menekültek otthonukba.
A dátum Farkas Zoltán emlékezetében sem volt felidézhetõ, de magára az
eseményre világosan emlékezett: A bányászbrigád néhány tagja – Laurinyecz
András, Táky Gyula, Rusznyák László,
Tóth János és Czimer Tibor – Budakalász felõl érkezve, az ellenõrzési pontokon lefegyverezték a nemzetõröket, és
golyószórót állítottak a tanácsháza elé.
A golyószóró mellett két fiatal állt lõszerrel és hevederrel felfegyverkezve.
Farkas Zoltánt egy „hórihorgas alak”
akarta bent igazoltatni, mondván: „Mi,
tatabányaiak majd rendet teszünk
Pomázon! Itt nem volt felelõsségre vonás!” Végül Farkas Zoltán bírta rá õket
– mintegy egy óra leteltével – a békés
távozásra. Eörsi László feldolgozása
szerint ez Czimer Tibornak volt köszönhetõ, Farkas Zoltán viszont csak
másoktól tudta meg, hogy ekkor Czimer
Tibor is Pomázon tartózkodott. Azt nem
tudni, hogy ki hívta õket Pomázra, és
azt sem, hogy mivel sikerült megbékíteni õket.
Eörsi László levéltári források alapján készült feldolgozásából kiderül,
hogy a bányászbrigád október 29-én
kapta azt a különleges feladatot, hogy

vegyen részt ÁVH-sok felkutatásában
és begyûjtésében azért, hogy a bûnösök
majdan bíróság elõtt feleljenek tetteikért. Fõleg lakossági bejelentés alapján
intézkedtek. Pomázi látogatásuk alkalmával azonban senkit nem vittek el.
Megjegyzés: A lefegyverzett ÁVH-sok
közül számosan kerestek menedéket a
szovjet csapatoknál. A budaörsi kiserdõben és az Elektromos pályán mintegy
3200-an gyûltek össze és indultak el a
tököli szovjet parancsnokságra.
Forrás: 1956 – a forradalom kronológiája és bibliográfiája. Eörsi László:
Széna tériek Bp. 1956-os Intézet – Farkas Zoltán visszaemlékezése Fõvárosi
Levéltár dokumentumai – DVD
1945. november 1-jén Szentendrén
megalakult a forradalmi katonai parancsnokság. Azzal a céllal, hogy megszervezze Szentendre körzetének katonai védelmét. Ennek a parancsnokságnak volt tagja Varga Sándor õrnagy, aki
október 23-tól a Petõfi Katonai Politikai
Akadémia parancsnokságán teljesített
szolgálatot, mint egy felderítõ csoport
parancsnoka. Levéltári forrás tanúsítja
azt a pomázi közvélemény által ismeretlen tényt, hogy november 2-án Bóna
Zsigmond Temesvári Lajos kíséretében
maga kérte volna, hogy az akadémia
küldjön ki egy tisztet a nemzetõrség vezetésére. Ez a személy Mészáros Mihály százados volt és Varga Sándor õrnagy, Szent István-telepi lakos. Varga
Sándor Farkas Zoltánnal a nemzeti bizottság elnökével vette fel a kapcsolatot, és tájékozódott a védelmi állásokról, ami feltehetõleg a Majdán-polai

légvédelmi üteg állása lehetett. A katonai védelmi terv dokumentumai bizonyára titkosak, csupán az ismert, hogy a
11-es utat Visegrádnál készültek aláaknázni – ami végül nem történt meg –, s
tény, hogy november 4-én volt katonaság a Majdán-polán, Farkas Zoltán viszszaemlékezése szerint. A katonai készülõdést bizonyítja dr. Brezanóczy János fõorvos is, akit a sebesültek ellátását szolgáló hordágyak megrendelésére
kértek. Elbeszélése szerint a Faipari
Szövetkezetben 10 db hordágyat le is
gyártottak, amelyek használatára végül
nem került sor.
Ezekben a napokban talált rá Mészáros György holttestére a család és segítõi, a Petrovits házaspár a Rákoskereszttúri temetõ halottasházában. Több
száz, napok óta temetetlen holttest között a koporsók felnyitásával keresték,
míg végül rátaláltak. A bomló testek
látványa, a megrendítõ körülmények
mai napig kitörölhetetlenek a Petrovits
házaspár emlékezetébõl… A koporsó
hazaszállítása is nehézségekbe ütközött.
Csak nagy nehezen találtak egy teherautót, amit útközben többször is megállítottak és átkutatattak.
Megjegyzés: A katonai készülõdés és
Varga õrnagy személye kevesek emlékezetében maradt meg, amire az is lehet a
magyarázat, hogy a megtorlások idején
ez lévén a legkényesebb dolog – mûködött a természetes önvédelem.
Forrás: Fõvárosi Levéltár – DVD –
Brezanóczy János, Petrovits Lajos és
Petrovits Lajosné
Könczöl dánielné

FIATAL MÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT VÁRJÁK A KORMÁNYHIVATALOK
Változatos megyéink az Európai
Unióban címmel a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozó kormányhivatalok és a
Hungarofest Nonprofit Kft. közös mûvészeti pályázatot hirdetnek fiatal képzõmûvészek, alkotók számára. A pályázatra olyan mûvészeti alkotásokat várnak, amelyek üzenete a kormányablakokhoz köthetõ. A nyertes pályamûveket a kormányablakokban, illetve kormányhivatalokban fogják kiállítani, és
önálló gyûjteményt fognak alkotni,
amely a nagyközönség számára is megtekinthetõ lesz.
Minden olyan kulturális, mûvészeti
alkotással lehet pályázni, amely egy

mûvészeti ágat képvisel, vagy akár a
mûvészeti ágak közötti választóvonalak
elmosódását szemlélteti, legyen szó
képzõmûvészetrõl, iparmûvészetrõl, zenemûvek megjelenítésérõl, népmûvészetrõl, irodalomról, s mindezek vizuális megjelenítésérõl. A fõ hangsúlynak a
beérkezett pályamûvek vizualitásán,
vagyis az adott téma képi megjelenítésén kell lennie. Fontos szempont a mûvészi érték, amit a beérkezett alkotás
képvisel, annak újszerûsége és informatív jellege és az, hogy mennyit árul el az
alkotóról és a településrõl, megyérõl, az
alkotás témájáról, mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz.
Az alkotónak abban a megyében kell

pályáznia, ahol állandó lakcíme is be
van jegyezve. Minden megyében külön
nyertest hirdetnek, az elsõ helyezett díjazott alkotók 750 ezer, a másodikak
500 ezer, a harmadikak pedig 250 ezer
forint elismerésben részesülnek. A kormányhivatalokat vezetõ kormánymegbízottak által elnökölt zsûri által arra érdemesnek ítélt, de nem díjazott alkotásokból külön kiállítást szervezhet.
A pályamûveket 2011. szeptember
15-ig kell leadni a kormányhivatalok
épületében.
A pályázatról bõvebb információ a
www.valtozatosmegyeink.kormany.hu
honlapon érhetõ el.
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KÖZÉLET

FELEMÁS EREDMÉNY
A Pomázi Polgár februári és márciusi
számában arról írtam, hogy a város labdarúgó pályáján hetente hétfõn, szerdán
és pénteken reggel 8 és 9 óra között bárki kedve szerint futhat, tornázhat. Tettem ezt azért, mert a kertbarátok között
többen panaszkodtak arra, hogy nincs
helyük a mozgásra. Azt is láttam, hogy a
nap különbözõ szakaiban a város útjain
és járdáin kocognak férfiak, nõk. Ennek
a veszélyeirõl felesleges értekeznem, a
nagy gépkocsi-forgalom és az utak, járdák állapota közismert. Abban bíztam,
hogy néhányan átpártolnak a zöld gyephez! A lelki szemeim elõtt akár 30-40
körözõ, tornázó is megjelent.
Mire jutottunk a március 16. óta eltelt
hat hónapban? A kezdés utáni hetekben
elértük a 18-20 fõs létszámot is. Bizakodásra adott okot, hogy új és új, idõsebb
és fiatalabb emberek jelentek meg. Aztán kezdtek megjelenni az érthetõ és kevésbé elfogadható kifogások. Voltak,
akiknek az idõpont nem felelt meg, voltak, akik mást vártak, vagy éppen jógázni akartak. Sebaj, jöjjön mindenki, amikor ráér. Így a törzscsapat lassan szétszóródott. A hölgyekbõl kialakult egy
6-8 fõs jógázó csapat, õk abbahagyták a
kocogást. Maradt 4-5 rendszeresen futó
a reggeli órákban.
Hogy ez rossz vagy jó eredmény, azon
lehet vitatkozni. A város lakóinak létszámához és az elõzetes érdeklõdéshez, várakozáshoz mérve: szerény. Ahhoz képest, hogy március elõtt hosszú évekig

HÁROMSZOR
AZ EGÉSZSÉGÉRT
csak egyedül kocogtam a pályán, elégedettnek kell lennem.
Azonban nem fogok hallgatni a meggyõzõdésemrõl. Az emberek döntõ többségében munkál a lelkiismeret-furdalás,
szeretne egészségesebb és edzettebb lenni, tudja, hogy a mozgás nagyon fontos,
de közbeszól a kényelmesség, a kitartó
erõfeszítést legyûrõ lustaság. Inkább különbözõ kifogásokat keres, és azokkal takarózva meggyõzi magát, hogy neki
nincs lehetõsége a sportolásra. Könnyebb

a különbözõ hókuszpókuszoktól remélni
a kilók csökkenését. Pedig pozitív példákkal is mutathatnánk a megoldást. Humorosra fordítva az írás feddõ irányát,
megkérdezem: kinek van alkalma a magyar labdarugó válogatott szövetségi kapitányával edzeni? A válogatottaknak és
a pomázi hölgyeknek (képünkön). Ez
sem elég a meggyõzéshez?
A sportpálya ezután is nyitott kapuval
várja az egészséges életre törekvõket!
Vicsotka Mihály

SZEPTEMBERBEN INDULÓ ÚJ FOGLALKOZÁSOK A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
TEKERGÕ TÁNCHÁZ
Élõ zenés táncház kicsiknek és nagyobbaknak 3-tól 8 éves korig
Programok: hangszerbemutató tekerõvel, aktuális népszokások, népi
gyermekjátékok, Dél-alföldi tekerõmuzsika, ugrós tánc
Foglalkozás vezetõk:
Szerényi Andrea, gyermektáncoktató, óvodapedagógus
Németh András, népzenész
Érdeklõdni a mûvelõdési ház elérhetõségein lehet.
(Tel.: 06-26-325-163, 06-20-2282135 Tel/fax : 06-26-323-460, Email: pmhkpomaz@freemail.hu,
pomazkonyvtar@freemail.hu)
Táncházak minden hónap harmadik
szombatján délelõtt 10–11-ig lesznek.
Elsõ táncház szeptember 17. szombat! Jeles napokon ünnepi táncházat
is tartunk. Belépõ: 500Ft

BÛVÉSZ SZAKKÖR
A nagysikerû nyári tábor után!
Jelentkezz, ha érdekelnek a „csodák”, tetszenek a „varázslatok”. Bûvöld el a barátaidat, ismerõseidet.

10 Pomázi Polgár 2011/9.

Légy Te a társaság kedvence!
A foglalkozások minden kedden
17.30-tól 18.30-ig lesznek.
Korhatár 8–18 év, fiúk, lányok egyaránt. Szakköri díj: 5000 Ft/ hó
A foglalkozás minimum 10 fõ jelentkezése esetén indul.
Jelentkezni a mûvelõdési ház elérhetõségein lehet.
Phõnix bûvész,
hivatásos elõadó mûvész

VIZUÁLIS MÛHELY
általános iskolásoknak
Kézzel festés, akvarell technika, vegyes technika, nyomatok, montázsok, kollázsok, üvegfestés, batikolás, zene, mozgás, játék, egy kis önismeret, önkifejezés!
Külön ajánlott szorongó vagy éppen hiperaktív, tanulási zavaros tanulóknak vagy részképesség problémákkal küzdõknek.
A tanfolyam díja alkalmanként
3000 Ft, amely magában foglalja az
összes anyag és eszköz költségét is.
Tanfolyamvezetõ: Egervári Lilla,
gyógypedagógus.

Szombat délelõttönként 10–12-ig
Jelentkezés, információ: 06-70776-6969; lilla@art-terapia.hu
A csoport minimum6 fõ jelentkezése esetén indul.

ANGOL ALKOTÓMÛHELY
KEZDÕKNEK
ovisoknak, kisiskolásoknak
PÖTTY MÛHELY: drámajátékozunk, táncolunk, énekelünk, játszunk, bábozunk, kézmûveskedünk, tankönyv nélküli, beszédorientált, alkotótevékenységen alapuló
különleges módszertan.
Indulás: 2011. szeptember 19. hétfõ
Óvodások Pötty Mûhelye: hétfõ,
csütörtök 16.00–17.00
Iskolások Pötty Mûhelye: hétfõ,
csütörtök 17.00–18.00
A 45 perces mûhelyfoglalkozás ára:
1400 Ft,
a 8 alkalmas bérlet ára: 9800 Ft.
Az elsõ alkalom ingyenes.
Jelentkezés telefonon Vörösné Tóth
Ildikónál: +36-20-265-4151
Jelentkezés e-mailben: maskeppmuhely@gmail.com

A mûhely helyszíne: Pomáz, Mûvelõdési Ház, Huszár u. 1.
Több info: www.tanuljmaskepp.hu

„SMARTY PARTY”
ANGOL nyelvû JÁTÉKMÛHELY
ISKOLÁSOKNAK
Beszédorientált foglalkozás, alternatív módszerekkel, tankönyv nélkül.
Szókincsfejlesztõ kártyákkal és
Smart Cards társasjátékokkal játszunk. Vidám, kreatív és hatékony.
Szülõket is várunk!
Indulás: 2011. október 3. hétfõ
A foglalkozások idõpontja:
hétfõ 18.00–19.00 óráig.
A 45 perces mûhelyfoglalkozás
1400 Ft, az 5 alkalmas bérlet ára:
5900 Ft, kedvezményes családi jegy
(2-3 fõ!): 2200 Ft.
Az elsõ alkalom ingyenes.
Jelentkezés Vörösné Tóth Ildikónál:
+36-20-265-4151,
e-mailben:
maskeppmuhely@gmail.com
A játékmûhely helyszíne: Pomáz
Mûvelõdési Ház, Huszár u. 1.
Több info: www.tanuljmaskepp.hu

SPORT

TALÁLKOZUNK JÖVÕRE (IS)
A Gerecse 50 teljesítménytúra
Magyarország
egyik legnagyobb múltú túrája. A rajtnak és a célnak
egyaránt Tatabánya ad helyet. Az eltelt évek alatt oly
erõsen összeforrt a várossal
ez a tömegeket megmozgató
esemény, hogy a fiataloknál
is az a „menõ”, aki már teljesítette a túrát. Minden évben
több ezren indulnak el rajta.
Könnyû nekik, õk 30 éve
kezdték…
A Pomáz Körül-Belül túrát
idén már másodjára rendezi
a Holdvilág-árok O. K. E. a
Pomázi Civil Klímakörrel és
a Csobánkai Oszoly K.
Egyesülettel. A tavalyi tapasztalatokat felhasználva
200 fõ körülire vártuk a
résztvevõk számát. Ez nagyjából be is jött. Tavaly népszerû volt a rövidtáv, amelyen fõképp pomáziak indultak. Idén az õ kedvükért egy
újabb rövidtávval gazdagítottuk a kínálatunkat, amely
a Dera-mentén haladt Margitligettõl a Szurdokon keresztül a Pilisszentkereszt
határán lévõ célig. Joggal hihettük, hogy ez, meg a tavalyi Kevély alatti rövidtáv
idén is népszerû lesz városunkban. Nagy energiát fektettünk a város lakóinak
megnyerésére. Sajnos a város honlapja a nyár folyamán
nem mûködött, s a Pomázi
Polgárba írt figyelemfelkeltõ
cikk is csak egy nappal a túra után került az elsõ olvasókhoz. Még ennek árnyékában is sajnálatosan kevés az
a 13 fõ, aki idén részt vett
pomáziként a rendezvényen.
A túrázók tizedét sem tették
ki a helyi indulók. Ez a pár
dolog újragondolására késztet. Szükség lenne arra, hogy
a városban élõ és a túrázást
szeretõ emberek megtalálják
egymást. Legyen egy szervezet, egy hely (akár virtuális), ahol informálódni lehet.
Kisebb hibákat is elkövettünk. A tanulságokat levontuk, és jövõre még szervezettebben várjuk majd a rajtot,
várjuk a túrázókat.
Támogatók tekintetében
csak egy picit tudtunk elõrelépni. A Jutka Papír Áruház
készítette az állomások pe-

Ellenõrzõ pont
Csobánka határán

Pomázt képviselték

csétjeit és egyet ingyen
adott. A finom étel az
ENERGO-LIFT Kft. támo-

gatásával készült, nagymértékben hozzájárulva a rendezvény színvonalához.

A Holdvilág-árok Egyesület a pecsétek egy része mellett a pozitív összképet erõsítõ pólókról is gondoskodott.
A további fejlõdés érdekében szükségünk lenne több
kisebb szponzorra, vagy pályázati lehetõségre, mert a
fejlõdést gátolja anyagi lehetõségünk szûkössége.
Azért beszéljünk a sikerekrõl is! Megháromszorozódott a teljes távon indulók
száma. Kezd a terepfutók között is elterjedni ez az esemény. Sikerült részvételre
csábítani egy-két válogatott
szintû sportolót. Már a határon túlról is voltak indulók.
A célba érõk majd mindegyike elismerõen beszélt a rendezvényrõl és a cél mellett a
rajtnak is helyet adó Mátyás
Király Általános Iskoláról.
Pomáz város számára lesze valaha olyan fontos a túrázás, a turisztika, a természet,
mint Tatabánya számára?
2011. az önkéntesség éve.
A túrán résztvevõk elismerõen nyilatkoztak a rendezõk
hozzáállásáról, színvonalas
munkájukról. Mindnyájan
önzetlenül, szabadidejük felhasználásával, programjaik
lemondását is vállalva jöttek
segíteni az elsõ hívó szóra,
hogy városunk jó hírét gyarapítsák. Köszönjük meg név
szerint is nekik:
Radnay József, Radnayné
André Andrea, Kelemen Gábor, Kelemen Virág, Pásztor
Csilla, Hosszú Mihályné
Maria, Lakits Klára, Dudás
János, Benke Ildikó, Bajza
Krisztina, Horváth Imre és
fia, Németh Gábor, Kissné R.
Ági, Dr. Papp Andrea, Pál
Sándor, Csikós Sándor,
Csikósné Ica, Petrovits
Krisztina, Petrovits Lajos,
Horváth Csaba, Knáb Krisztina, Gáspár Sándor és családja, Borsi Balázs, Borsi
Zsolt,
Kovács
Noémi,
Schramkó Péter (Kõhegy
Menedékház), Soltész András, Pántya Júlia, Bácsiné
Pántya Éva, Selley Lászlóné
„Madó”, Ácsné Horváth
Szilvia, Palánkai Magdolna.
A rendezõk nevében
Pásztor Lajos
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

A

z õrs területén még
mindig sok a gépjármû feltörés, ezért ismételten külön is felhívnám
a figyelmet, hogy a leparkolt
gépjármûveikben ne hagyjanak értékeket, még üres táskát sem, mert azért is feltörhetik a jármûvüket. A bevásárlás során is figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk személyes dolgainkat, értékeinket
a bevásárló kocsiban, mert
onnan könnyen ellophatják.
Szeptemberben
tovább
folytatjuk az augusztusban

A Belügyminisztérium a
rendészeti oktatási intézmények részére elõírta, hogy 2010 szeptemberétõl megnövelt
létszámban biztosítsák
a rendõri állomány
utánpótlását.
E program keretében
2011. augusztus 1-jén a
Szentendrei Rendõrkapitányságon 21 pályakezdõ
rendõr fogadása és eskütétele történt meg, akik a kapitányságunk illetékességi területén teljesítnek
majd szolgálatot. A pályakezdõk fogadásra a
kapitányság illetékességi
területén található kistérségi települések polgármesterei is meghívást
kaptak.
Börcsök László r. alezredes
kapitányságvezetõ köszöntötte a pályakezdõket, röviden
bemutatta a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság
és
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megkezdett sebességellenõrzéseket, és nemcsak Pomáz,
hanem az õrs illetékességi
területén is, fõleg az iskolák
környékén. Felhívnám a
gépjármû-vezetõk figyelmét
a tanévkezdésre, és ez által a
megnövekedett
gyalogos
gyermekforgalomra! Figyelemmel és körültekintéssel
közlekedjenek az iskolák
környékén, mivel az iskolások a tanév elején még nem

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

állnak át a nyári szünetben
megszokott hangulatukból,
ezért figyelmetlenebbül közlekednek! Szeptemberben
az õrs rendõrei és a polgárõrség tagjai az iskolák elõtti
gyalogos forgalmat fogják
biztosítani. Ezúton szeretném megkérni a tisztelt szülõket, hogy a gyerekeiket figyelmeztessék, hogy a telefonjukat, különbözõ szórakoztató elektronikai cikkeket
ne hordják feltûnõen – a nyakukban –, mert a gyerekek a
bûnelkövetõk számára „könnyû áldozatok”.
Amennyiben nagyobb öszszeg van a gyereknél (ebédpénz), s ha nem lehet azonnal befizetni, az esetleges
bûncselekmény megelõzése
miatt a tanuló az iskolába érkezést követõen a pénzt adja
oda az osztályfõnöknek vagy
valamelyik tanárának.
Közeledik a fûtési szezon.
Ezúton tájékoztatom önöket,
hogy a környezõ erdõkben

fokozott és szinte folyamatos
ellenõrzéseket tartunk a falopások megelõzése érdekében. Minden év ezen idõszakában mindig fölhívom figyelmüket arra, hogy óvakodjanak az idegen és ismeretlen faárusoktól! Még alig
múlt el a kánikula, de sajnos
már ismételten történt olyan
eset, amikor elõre fizettek
egy ismeretlennek a fáért,
vagy nem azt a minõségû fát
kapták, amit megrendeltek,
vagy nem azt a mennyiséget,
amit kifizettek. Ezen tény általában csak órákkal a történtek után derül ki, amikor
az idõs állampolgárok hozzátartozói hazaérnek, és el
szeretnék rakni a fát télire.
Ismételten kérem önöket,
hogy csak ismerõs árustól
vagy megbízható helyrõl vásároljanak fát!
Kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

BÕVÜLT AZ ÁLLOMÁNY

azon belül a Szentendrei Rendõrkapitányság munkáját, tájékoztatást adott a bûncselekmények számának alakulásáról. Megfogalmazta a pályakezdõk részére az elvárásokat
– kiemelte a törvényes, szakszerû és határozott és korrekt

intézkedések végrehajtását –
és a perspektívákat.
A pályakezdõ rendõrök a
közrendvédelmi osztályt 2
fõvel, a közlekedésrendészeti osztályt 3 fõvel, a Pomázi
Rendõrõrsöt 6 fõvel, a
Tahitótfalui Rendõrõsöt 6
fõvel, valamint a Visegrádi

Rendõrõrs létszámát 4 fõvel
erõsítik meg. A rendõrkapitányság személyi állománya
a fenti létszámmal bõvült,
ezzel is növelve az állampolgárok
biztonságérzetét,
amelyre szakmai munkánk
során törekszünk.
Szentendrei Rendõrkapitányság

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

A munkaviszonyról – mindenkinek IV.
Kedves Olvasó, kukkantsunk most bele a munkajogi perek világába, legalábbis abban az értelemben, hogy kinek mit kell és
tud bizonyítani egy felmondás kapcsán keletkezett munkaügyi perben.
A perek egyik legkényesebb kérdése –
mind a munkajogi, mind a „rendes” polgári perek esetében – a bizonyítási kötelezettség, vagy másképp a bizonyítás terhe, valamint az a kérdés, hogy milyen
módon lehet a bizonyítást véghezvinni.
Az általános peres szabály az, hogy a per
eldöntéséhez szükséges egyes tényeket
annak kell bizonyítani, akinek érdekében
áll, hogy azokat a bíróság – az ítélet alapjául – valónak fogadja el. E szabály alkalmazása esetén a munkavállaló kellene
bizonyítsa, hogy a (rendes) felmondás
indoka nem valós. A jogalkotó azonban
megkönnyítette a munkavállaló helyzetét
és – speciális szabályként – a munkaügyi
perekben a felmondás indokát, annak valóságát és okszerûségét, a munkáltató
kell igazolja, bizonyítsa. Így elképzelhetõ, hogy valós a felmondás indoka és az
okszerû is, mégis, ha a munkáltató nem
tudja ezt a perben bizonyítani, a bíróság
megállapítja a felmondás jogellenességét. A bizonyítási teher szabálya ugyanis
azt jelenti, hogy a sikertelen bizonyítás
következményeit az viseli, akin, amelyik

peres felen a bizonyítás terhe nyugszik.
(Itt van helye egy tanácsnak a munkáltatói szerepkörben dolgozók részére: mindig idõben dokumentálják, figyelmeztetéssel, megintéssel, tényrögzítõ jegyzõkönyv felvételével!)
A bizonyítás eszközei a munkaügyi
perben – ahogy a polgári perben általában – az okirat, a tanúvallomás, a szakértõi vélemény, a tárgyi bizonyítékok stb.
A bizonyítékok bizonyító erejét a bíróság
ugyan szabadon értékeli az ítélet meghozatalához, azonban tudni érdemes, hogy
az okiratok képviselik tömegében a legnagyobb bizonyító erõt. Talán érdemes
áttekinteni, hogy az okiratok közül a legmagasabb bizonyító erõ a közokirathoz
kapcsolódik (ezt közjegyzõ, bíróság
vagy hatóság állítja ki egy tényrõl). Ezt
követik a magánokiratok, közülük hangsúlyosak a teljes bizonyító erejû magánokiratok (saját kezû írás és aláírás, két tanú aláírásával hitelesített nyilatkozat,
cégszerû aláírással ellátott okirat). A tanúvallomásokról azt érdemes tudni, hogy
bár általában kisebb a bizonyító erejük,

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
Nyári idõszakban gyakrabban elõfordul, hogy huzamosabb idõre elutazunk.
Ha csak 1-2 napot nem tartózkodik otthonában, akkor is szükséges, hogy gondoskodjon lakása, háza védelmérõl!
Értékeinek megõrzésérõl elsõsorban
Önnek kell gondoskodnia!
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbetörések döntõ többségét a nyílászárók,
ajtók, ablakok feltörésével, erõszakos kinyitásával, hengerzár törésével követik el.
A jó minõségû, több biztonsági zár felhelyezése, a nyílászárók megerõsítése,
biztonsági ajtó, vagyonvédelmi redõny,
ablakrácsok alkalmazása nagyban segíthet értékei védelmében.
Általános tanács, hogy ne tartson otthonában nagyobb mennyiségû készpénzt,
amennyiben elkerülhetetlen, úgy értékeit
széfben vagy lemezkazettában tárolja.
Ajánlatos jelzõriasztó rendszer beszerelése is, amelynek elsõdleges célja az elkövetõ elriasztása a helyszínrõl. A mechanikus védelemi eszközök az elektronikus
jelzõrendszerrel együtt alkalmazva a leghatásosabbak.
Néhány jó tanács, követendõ magatartási formák:
Legyen környezete rendezett! A rend

mindig feltételezi, hogy a gazda „vigyázó,
ellenõrzõ” személy.
A külsõ világítás nagymértékben zavarja az elkövetõt, javasoljuk szenzoros fényforrás felszerelését!
A ház kapukódját illetéktelen személynek ne adja ki, családi ház esetén is minden alkalommal zárja be a kaput, nyílászárókat!
Amennyiben van, aktiválja a biztonság
technikai eszközöket.
Értékeirõl készítsen leltárt, fényképmelléklettel!
Háza környékén ne hagyjon olyan szerszámokat, ami segítené a betörõ munkáját!
Ne rejtsen el pótkulcsot a házon, bejárati ajtón kívül.
Ha hosszabb távra elutazik, kérje meg
megbízható szomszédját, hogy lehetõleg
minden nap szellõztessen, és vegye ki a
postát a postaládából. Érdemes idõkapcsolós órát beszerezni. A rendszeres mozgás, az esténkénti fények és hangok azt a
látszatot keltik, hogy a háziak otthon tartózkodnak.
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
Ha már megtörtént a baj, hívja a 112-es
telefonszámot!

mint az okiratoknak, de az okiratok hiányában fontos szerepük lehet. A munkáltatóval munkaviszonyban álló tanúk vallomásának értékelésénél azonban ezt a
függelmi viszonyt a bíróság számításba
veszi. A bizonyítás körében sokszor felmerül – nem csak a munkaügyi jogvitákban – a jogellenesen (azaz engedély, hozzájárulás nélkül) beszerzett bizonyítékok
felhasználásának lehetõsége vagy kizártsága. Ilyen lehet pl. egy titkosan, engedély nélkül készített hang- vagy képfelvétel. A bírói gyakorlatban több megközelítés is található, melyek egymást sokszor kizáróak, így egyes esetekben a szabad bizonyításra és a bíróságnak az igazság kiderítésére vonatkozó törvényes kötelezettségére hivatkozással egyes perekben az ilyen bizonyítékok felhasználását
is engedi a perbíróság, míg más esetekben a jogellenes megszerzés alapján a bíróság kizárja a bizonyítékot.
Szólni kívánok a rendes felmondással
kapcsolatban a felmondási tilalmakról is.
Tekintettel arra, hogy a munkavállaló
mindig magánszemély, ezért számos
olyan személyes élethelyzet adódhat,
mely ugyan súlyosan érinti a munkavállaló munkavégzési képességét, mégis, a
törvényalkotó a méltányosság és az
egyéni élethelyzetek védelme érdekében
ezekben az esetekben, élethelyzetekben
tiltja, jogellenesnek minõsíti a munkaviszony egyoldalú, munkáltató általi megszüntetését.
Nézzünk néhány esetet, amely nem
esik felmondási védelem alá: Nincs akadálya, nem esik védelem alá a rendkívüli
(szankciós) felmondás, a próbaidõ alatt
azonnali hatályú megszüntetés, a közös
megegyezéssel történõ megszüntetés,
feltéve minden esetben, hogy a megszüntetés jogszerûen történik. Egyértelmû továbbá, hogy a munkavállaló a védett idõszakon belül is felmondhatja a munkaviszonyt. (Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu Tel.: 525-455, 30/6196-496
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MARIKA KONYHÁJA

A KERTBARÁTOK VÁLLALJÁK

Zöldfûszerekkel
lerakott tészta
A nyár lassan tovatûnik, de az

A Porpáczy Aladár Kertbarát Egyesület a legutóbbi elnökségi ülésén olyan határozatot hozott,
hogy a városban, magántelkeken az egyesület
tagjai munkát vállalnak. A szakképesítés és a gépi háttér ehhez az egyesületben biztosított.

õszelõ még bizonyára tartogat
néhány kellemes napot. A nyáron elvégzett kitartó munkánk
után a kertekben a fák, vetemények meghozzák gyümölcseiket, terméseiket, amelynek illata betölti a környéket.
A fûszeres illatok és ízek
kedvelõinek szól a mai recept,
de bátran próbálják ki a különlegességeket és újdonságokat
kedvelõk is!
Hozzávalók:
25 dkg hosszúmetélt
1 édesköménygumó
3 húsos paradicsom
1 cs. vegyes zöldfûszer
– turbolya, tárkony, kapor,
zsálya
3 ek. vaj
1,2 dl tejszín
15 dkg sonka
1,5 dl tejföl
2 tojás
1,2 tej
zsemlemorzsa,
fehérbors, só.
A tésztát kifõzzük. Az
édesköménygumót megtisztítjuk, vékony csíkokra
vágjuk. A paradicsomot felszeleteljük, a fûszereket az

édeskömény zöldjével együtt apróra vágjuk.
Kevés vajon megpirítjuk és
hozzáadjuk a tejszínt. A
sonkát apró kockákra vágjuk és a fûszeres mártásba
keverjük. A sütõt elõmelegítjük. Kivajazott tûzálló
tálba tesszük a tésztát, tetejére rétegezzük az édeskömény csíkokat és a paradicsomot, zöldfûszeres mártást. A tejfölt és tejet összekeverjük a tojással, sózzuk,
borsozzuk ízlés szerint és
leöntjük vele a zöldséges
rakott tésztát. Tetejét meghintjük a zsemlemorzsával
és a maradék vajjal. 25-30
percig sütjük.

A keresetre azért van
szükség, mert a nehéz gazdasági helyzetben az egyesület bevételei a minimálisra csökkentek, s nem tudja
fedezni a város közterületein végzett társadalmi munkák költségeit. Kérjük,
hogy jelentkezzenek azok a
pomáziak, akik bármilyen
okból nem tudják a kertjeiket megmûvelni, vagy a növényeiket szakszerûen gondozni. Az igényeket összegyûjtjük a 06-20-957-3072es telefonszámon, a felmé-

rés után elkészítjük a költségvetést, s megegyezés
esetén a munkát az egyesület tagjai elvégzik. A befolyt összeget a város közterületeinek szépítésére és
az egyesület fenntartására
fordítjuk. Reméljük, hogy
sokan egyetértenek a közös
munkánk hasznosságával, s
várjuk a megrendeléseket!
A „Pomázért”
kitüntetéssel kétszeresen
megjutalmazott
Porpáczy Aladár Kertbarát
Egyesület Elnöksége

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Az utóbbi évtizedekben divatba jött a telkek füvesítése. Sokan úgy gondolják, hogy a pázsittal sokkal kevesebb a gond,
mint a zöldséggel vagy a gyümölccsel. És kevesebb szakértelemmel is eredményt lehet elérni. Pedig nem egészen így van.
Szeptember a legjobb a füvesítésre. Azért, mert egyenletes
a hõmérséklet, általában több a csapadék is, mint máskor. De
már a munka kezdetén el kell dönteni, hogy milyen minõségû
pázsitot szeretnénk létrehozni. A fûmag vásárlásakor az a fõ
szempont, hogy napos vagy árnyékos helyre fogunk telepíteni. Választhatunk hazai keveréket, legalább három összetevõjû legyen, vagy a gyepszõnyegnél is használt
Scott, Eurogreen, nagyon jó minõségû terméket. Az utóbbiaknak borsos az áruk, de négyzetméterenként 3 dekagramm elegendõ belõlük. A hazai keverék csak nagyobb
adagban, 5-6 dekagramm négyzetméterenként biztosítja a megfelelõ sûrûséget.
A fûmag kiszórása elõtt ne feledkezzünk meg a tápanyag utánpótlásról! Adhatunk komplex mûtrágyát is, de a legalkalmasabb a foszfátdús indítómûtrágya.
Fontos még a megfelelõ minõségû,
gyommentes föld, ha ez nem adott mindenek elõtt végezzünk vegyszeres gyomirtást.
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Ezután 10-14 napra megkezdhetjük a talaj elõkészítési munkálatait, a magágy kialakítást, a mûtrágya és a fûmag kiszórását.
A bedolgozásuk gereblyével vagy szögeshengerrel történjen, majd tömörítsünk sima hengerrel.
Szakszerû locsolást követõen 5 hét múlva megjelenik a
szép pázsit. Most kijuttatjuk rá a káliumdús tápanyagot,
amely télen is zölden tartja.
Szeptemberben a zöldségeinket és díszcserjéinket súlyosan károsítják a különbözõ poloskák.
Mospilannal és Decissel védekezhetünk ellenük.
Szeptember elejéig még telepíthetünk
szamócát. Tõosztással gyökeres sarjakról, vagy palántázással. Az elõnevelt palánták télig még jól meggyökeresednek.
A tavalyról áttelelt krizantémunkat a
fehérrozsda ellen védjük Dithane M-45tel vagy Amistarral. Az elvirágzott, magas, évelõ dísznövényeink szárát vágjuk
vissza, az idõs töveket ássuk ki, és tõosztás
után ültessük vissza.
Czilinger

SZOLGÁLTATÁS

A Pomázi Egészségközpontban
(népszerû nevén a PEK Rendelõben)
professzionális szakorvosi
szolgáltatásokkal várjuk Önt.
Szakrendeléseinken, a járó-beteg ellátásban,
a legmodernebb technikai berendezésekkel barátságos környezetben,
várakozási idõ nélkül gyógyítjuk Önt.
Szakrendeléseink:
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat • Belgyógyászat • Kardiológia • Általános sebészet • Bõrgyógyászat
Fül-, orr- gégészet • Fogászat • Gasztroenterológia
Proctológia • Neurológia • Pszichiátria • Üzemorvos
Reumatológia – lézerterápia • Urológia
CO2 lézeres beavatkozások,
Szülészet, nõgyógyászat, genetikai tanácsadás, terhesgondozás, baba-mozi,
Laborvizsgálatok: vérvizsgálatok, vizelet- és székletvizsgálat, alapvetõ fertõzés- és hormonvizsgálatok,
férfiaknak PSA – prosztatarák szûrése
Diagnosztikai vizsgálatok: nõgyógyászati citológiai vizsgálatok, EKG, UH diagnosztika,
PET, MR, CT vizsgálat, Doppler érvizsgálat, csontsûrûség-mérés
Mozgásterápia: gyógytorna, gyógy-masszázsok, reflexológia
Nehezen mozgó betegeinket Pomázról és a környékrõl is kényelmesen és biztonságosan
szállítjuk a kezelésekre.
A PEK Rendelõ újdonsága az Ajándékkártya, amely segít Önnek, hogy szeretteinek egészséget
ajándékozzon. A PEK Rendelõ Egészség Ajándékkártyája a szûrõvizsgálatokon és kezeléseken kívül,
beváltható a Mozgásterápiai foglalkozásokra és gyógy-masszázsra is.
A PEK Rendelõ Ajándékkártyája tetszõleges értékben (minimum összeg 5000 Ft),
megvásárolható a PEK Rendelõ recepcióján.
Valamennyi Egészségpénztárral szerzõdésben állunk,
részleteket a honlapunkon talál, vagy hívjon fel telefonon bennünket.
Kérjen idõpontot munkatársunktól!
Pomázi Egészségközpont Rendelõ
Pomáz, József Attila u. 17. (A HÉV-megállónál, a Csikóvár Üzletközpont elsõ emeletén)
Rendelés hétfõtõl péntekig reggel 8-tõl este 20.00 óráig
+36-70 638 1040, +36-26 323 597
Honlap: www.pekrendelo.hu E-mail: info@pekrendelo.hu
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