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AZ ÖSSZEFOGÁS NAPJA

Az idei Pomáz Napja egészen más volt, mint az eddigiek. A költségeket ezelõtt
minden évben az önkormányzat fizette, volt is jelentkezõ bõven a fõzõversenyre. Most azonban csak
sátrat, ásványvizet és tûzifát kaptak a szervezetek,
minden egyébrõl saját zsebbõl kellett gondoskodni.

MEGHÍVÓ
Október 6-án, 18 órától a
városháza elõtt gyertyát
gyújtunk az aradi vértanúk
emlékére. Köszöntõt mond
Vicsi László polgármester.
Közremûködnek: Balázs
László Gábor színmûvész és
a Pomázi Kertbarátorok Kórus, Juhász Balázs karnagy
vezetésével.

***
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55. évfordulóján, október 23-án 10 órakor városi ünnepség lesz az
’56-os emlékmûnél (a körforgalmi csomópontnál). Ünnepi
beszédet mond Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ.
Közremûködnek: a Szabad
Ötletek Színháza és a Pomázi
Salmus énekkar Blaskóné Tímár Eszter és Bíró Krisztina
vezetésével.
Koszorúzás: 11.15 órakor a
városháza parkjában az emlékmûnél, 13.00 órakor az
’56-os síroknál a pomázi temetõkben.

INGYENES

A

résztvevõk száma az
elõzõ éviekhez viszonyítva a felére csökkent, nem rendeztek koncertet, tûzijátékot, nem szerepeltek ismert mûvészek.
Mindezek ellenére számomra ez volt az igazi Pomáz Napja. Azzal kezdem, hogy a költségek a tizedét tették ki az elõzõ éviekének. A mûvelõdési
ház dolgozói példásan megszervezték a közlekedést, a
közbiztonságot, a programokat. A két színpadot egész
napra megtöltötték a gyermekek és felnõttek gyakran hivatásos színvonalú elõadásai.
Sõt, a kereskedõk is egész utcát alakítottak ki a portékáikkal. A mûvelõdési házban a
kertbarátok terménykiállítását

és a képzõmûvészeti kiállításokat százak nézték meg. A
„civilek” az elsõ szóra vállalkoztak a munkára, a szállításra, a cipekedésre. Rövidre fogva: az összefogás napja alakult
ki a szükségbõl azok részvételével, akiknek valóban fontos
a pomáziság. Akik távol maradtak sajnálhatják, hogy kimaradtak a közös ünneplésbõl.
Egész nap érezhetõ volt,
hogy más most a hangulat,
minden, ami történik a mi
erõfeszítésünkbõl és óhajunkból építkezik. A lehetõségeitõl és tehetségétõl függõen
mindenki megtette a magáét,
hogy emlékezetessé váljon ez
a „családi” találkozó. Semmi
és senki nem hiányzott. Bebizonyosodott, hogy nem a

pénz nélkülözhetetlen, hanem
a városáért tenni akaró ember,
szervezet. Bárcsak ez a szellem jelenne meg a hétköznapokon! Nem lennének szemétlerakók a szelektív szigetek, a
mezei utak, a portája elõtt
mindenki rendet tartana, a
Dera-patak fellélegezne, a
közterületekrõl eltûnnének a
rongálók! Törölnénk a szótárunkból a gúnyos megjegyzést, hogy „ez a falu város”. S
elhinnénk, hogy a településért
dolgoznak mindazok, akik azt
vállalták. Még az is megesne,
hogy köszönnénk egymásnak.
Ennek az utópiának a csíráit
tapasztaltam a 2011. év városnapján. Szeretném, ha a
mag kikelne, és egyre terebélyesedne!
Vicsotka M.

HIRDETÉS

BioBOLT

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

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,

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási
problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány
is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az
alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím:1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

INTERWORK
TEMETKEZÉSI Kft.

FÁJ DAGAD A LÁBA?

†

JÖJJÖN BE HOZZÁNK,

Temetkezési Iroda
és Bemutatóterem

ÉS MI MEGOLDJUK PROBLÉMÁJÁT,
HA ÖN:
x NYIROKÖDÉMÁS BETEG,
x MÛTÉT UTÁNI KAR- VAGY
LÁBDAGADÁSSAL KÜZD,
x LÁBAI ESTÉRE ELNEHEZÜLNEK
ÉS FÁJNAK,
x A COMBOKON ÉS
A CSÍPÕTÁJÉKON TÚLZOTT
ZSÍRLERAKÓDÁSTÓL SZENVED.

Sztaravodai u. 110.

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

OLEANDRO 2000 Kft.
TEMETKEZÉSI IRODA
Pomáz, József A. u. 26.
(a pagodáknál)

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

NYITVA:
hétköznap 9–15 óráig.
Iroda: 26-323-450

0–24 órás szállítási ügyelet
Tel.: 06-20-398-0160

0–24 órás szállítási
ügyelet:
(20) 365-5343,
(20) 458-6025,
(20) 200-2087

Budakalász, Pomáz,
Szentendre, Leányfalu,
Tahitótfalu, Dunabogdány
településeken
Nyitva: h–p: 8–16 óráig
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Az egyénre szabott kézi és gépi nyirokmasszázs alkalmazásával
a vénás és a nyirok érrendszer karbantartható
a felgyülemlett ödéma elvezethetõ, kiüríthetõ.

TEL.: 06-30/879-4767
WEB: www.dagadtlab.hu
CÍM:
SZENTENDRE, CÉH U. 8.
(a Bükkös pataknál)

KÖZÉLET

POMÁZI DELEGÁCIÓ NÉMETORSZÁGBAN

A Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület delegációja 2011. szeptember
15–19. között látogatást tett
autóbusszal OberhausenRheinhausen testvérközségben és Waldangellochban, a
Németországban élõ Pomázról kitelepített svábok
kulturális egyesületénél. Ez
a találkozó a két város és a
két egyesület 20 éve tartó
kapcsolatának megemlékezésére jött létre. Kulin Imre,
volt polgármesterünk is velünk utazott, a Pomázi Német Kisebbségi Önkormányzatot Szlávikné Katona Mária képviselte.
Sinsheim várost a Pomázer
Heimatverein tagja Kollár Attila mutatta be, akinek szülei
Pomázról lettek kitelepítve,
de õ már Németországban
született. Napsütésben láthattuk Sinsheim csodálatos régi
városközpontját. A delegáció
néhány tagja Bad Schönborn
termálfürdõjét is meglátogatta a másnapi kirándulás és városnézés alkalmából.
Az Oberhausen-Rheinhauseni látogatásunk polgármesteri fogadással kezdõdött a

városházán, ahol Martin
Büchner polgármester úr és
kedves munkatársai üdvözöltek érkezésünkkor.
Utána érdekes látogatást
tettünk egy napenergiát
hasznosító telepen. A környék településeit innen látják
el napenergiából elõállított
villamos energiával. Az EUországok között
Oberhausen-Rheinhausen
is hasonló gondokkal küzd,
mint Pomáz (lásd: demográfia, energiaválság, szociális
ellátás stb.) Az oktatást a
válság ellenére is kiemelten
kezelik, ezért tapasztalatcse-

Kistérségünk egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Pest Megyei
Könyvtár változatlan színvonalon történõ fenntartásának érdekében kérjük
minden szentendrei és kistérségi lakó
együttmûködését és segítségét.
A már közzétett kezdeményezések –
bár már több kistérségi település jelezte
csatlakozási szándékát – nem elegendõek ahhoz, hogy a könyvtárat a megszo-

re végett látogatást tettünk az
oberhauseni áltolános iskolában, ahol hasznos információkhoz jutottunk.
Rheinhausenban a Förderverein Claudia Deutsch vezetésével megvendégelt minket.
Este Oberhausenban a
„Musikfest” részesei lehettünk.
Megköszöntük a vendéglátásukat és szeretettel várjuk
Pomázra az OberhausenRheinhausen delegációját
2011. október 4-én a testvérvárosi kapcsolat 20 évfordulójának megünneplésére.

FELHÍVÁS
kott módon használhassuk a jövõben,
hiszen az annak alapítványára befolyó
összegek csak a könyvállomány gyarapítására fordíthatók.
Kérjük ezért Önöket, hogy a Szentendréért Közalapítványnak a PMK megmentése érdekében elkülönített bankszámlaszámára – 11742087-20073857 –

Utolsó nap, vasárnap,
Waldangellochban ökumenikus szentmisén vettünk
részt, majd utána a hagyományos waldangellochi jelmezes, jó hangulatú felvonulás
következett.
A waldangellochi székhelyü Pomázer Heimatverein
és a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 20.
találkozójára a Pomáz téren
lévõ épületben került sor,
ahol a múzeum is van. A Pomázer Heimatverein elnöke,
Melczer Géza, helyettese
Wölbling Inge és a tiszteletbeli elnök Plank Antal üdvözölte a pomázi vendégeket.
Megköszöntük a vendéglátóink vendégszeretét itt is és
2012-ben szeretettel várjuk a
Heimatvereint Pomázra.
Látogatásunk során Oberhausen-Rheinhausenben és
Waldangellochban is értékeltük az elmúlt 20 év baráti,
rokoni, intézményi és egyesületi kapcsolataikat, és mindenkiben megfogalmazódott
az igény, hogy ezeket tovább
kell ápolni a következõ generáció bevonásával. Ebben
továbbra is fontos szerep jut
a Német Nemzetiségi Általános Iskolának.
Sztrányayné Dr. Striegler elnök

anyagi lehetõségeikhez mérten tegyék
meg felajánlásaikat a helyi kultúra megõrzésének érdekében.
Bízunk abban, hogy összefogásunk
eredményes lesz!
A befolyt összegekrõl folyamatos tájékoztatást adunk a www.szentendre.hu
honlapon.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester
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A polgármester
válaszol

VISSZACSAPNAK A BANKOK
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A szeptember 13-i testületi ülésen a két ülés közti
eseményekrõl szólva drámai bejelentést tett. Azt
mondta, hogy a bankok intézkedései miatt kritikus
helyzetbe került a város. Kifejtené az okokat bõvebben?
– A számlavezetõ bankunk, amelyiknek az elõdeink tartozása miatt kibocsátott kötvényeink után tartozunk, a harmadik negyedévre 97 millió forint törlesztõrészletet követel. A
váratlanul magas összeget a
kamatfixálási díj felszámolásával indokolja. Az elsõ
pillanatban is éreztem, hogy
az összeg nagysága indokolhatatlan. Amint a bevezetõben megjegyezte, a bejelentésem szeptember 13-án történt, most a beszélgetésünk
idején 21-e van, s néhány
perccel ezelõtt hozta be a
jegyzõ asszony a bank levelét, amelyben közlik, hogy a
97 millió csak 80 millió. Tévedés történt, elszámolták!
Az eljárással több bajom is
van. Egyrészt a 64 milliós
tõkéhez és kamataihoz képest a 16 millió fixálási díj
nagyon sok, másrészt tárgyalásban vagyunk a bankkal az adósság átütemezésérõl, s közben nem illõ inkasszózni. Nem tudok szabadulni attól a feltevéstõl,
hogy a bankok – s ezt általánosságban jegyzem meg –
azért „keménykednek” az
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önkormányzatokkal, mert
vissza akarnak csapni a kormánynak a megadóztatásuk
miatt. Ebben a helyzetben
kezdeményezni fogom a
bankkal kötött szerzõdés felülvizsgálatát.
A „kritikus helyzetbe kerültünk” kifejezést azért
használtam, mert egy másik
banktól felszólítást kaptunk,
hogy a Csabai Erzsébet által
vezetett csatornatársulat helyett, mint készfizetõ kezes
fizessünk elõreláthatólag 20
millió forintot. A pontos
összeget a bank szeptember
30-án (lapzártánk után)
közli. Hozzáteszem, hogy a
társulat helyett már fizettünk egyszer 20, egyszer 25
milliót. Az Ipoly Holdingnak járó havi 10 millióval
együtt az összeg 130 milliót
tesz ki. Ennek a kifizetésére
nem látok reményt. A szeptemberi adóbevétel ezt a követelést nem fedezi.
– Említette, hogy a banknál adósság-átütemezést
kezdeményez. Terveznek lépéseket a társulattal szemben?
– Az ügyészséghez fordultunk.
– A kritikus helyzet azt jelenti, hogy az intézmények
mûködtetése is veszélybe
került?
– Nem, itt még nem tartunk. Azonban 2012-ben
minden nem kötelezõ feladatot felül kell vizsgálni.
– Tállai Andrásnál, az önkormányzatokért felelõs államtitkárnál járt. Sikerült
eredményt elérni?
– Már annak is örültem,
hogy elmondhattam a város
gondjait, bajait. November
5-ig a hátrányos helyzetbe
került települések számára
nyitott kormányzati alapra
pályázhatunk.
– Olyan híreket hallottam
a városban, hogy a bevételek növelése céljából parkolási díjat fognak bevezetni.

– Most legszívesebben
visszakérdezném, hogy Ön
szerint hol vezetnénk be
parkolási díjat? Az önkormányzatnak nem nagyon
van olyan területe, ahol parkolók vannak, vagy parkolót lehetne építeni.
– Egy pomázi lakos panaszolta, hogy a kocsija jobb
oldali elsõ küszöbét csúnyán behorpasztotta, mert a
padkára kirakott kõbe
akadt, amikor a keskeny utcában a szembejövõtõl próbált kitérni. Valóban többször volt már arról szó,
hogy tele van a város ilyen
közterületre helyezett akadályokkal. Sokan úgy gondolják, hogy a telkük elõtt
lévõ útpadkát birtokba vehetik. Miért nem lehet ezeket eltávolíttatni? Nincs rá
jogszabály, helyi rendelet?
– De van. Utasítani fogom
a közterület-felügyelõket,
hogy ebben az ügyben szigorúan járjanak el. Megjegyzem hogy ugyanaz a
kategória, mint a szemetelés, illegális szemétlerakás,
rongálás, engedély nélküli
fák, cserjék ültetése a járdák
mellé. Ez hasonló, mint a

szelektívek melletti szemétdombok, vagy hogy ne
gyújtsák fel az edényeket.
Az önkormányzat már rengeteget áldozott a szemét elhordatására, az edények
pótlására. A vége az lesz,
hogy lassan elfogynak a
szelektív hulladékgyûjtõk.
– Mire ezek a sorok megjelennek, túl leszünk a szeptember 23-i Pomáz Napján.
Amely egészen más lesz,
mint az eddigiek. A fõznivalót saját zsebbõl állják a civil szervezetek, s nem az önkormányzat fizet mindent.
Mit jósol, milyen lesz az
esemény?
– Remélem a pomáziak,
megértik, hogy a városnak
most nincs pénze a vendéglátásra. Jellemzõ lesz, hogy
kik fõznek, kik vállalják az
áldozatot azért, hogy a nehéz helyzetben is együtt ünnepeljünk. Szívet melengetõ telefonokat kaptam arról,
hogy milyen sokan készülnek a részt venni az eseményen. A mûvelõdési ház
dolgozói gazdag programot
állítottak össze, a szereplõk
kizárólag pomáziak lesznek. Abban bízom, hogy bebizonyosodik: az eddigi
Pomázi Napok költségvetésének tizedéért is emlékezetes napot fogunk együtt
tölteni.
Vicsotka Mihály

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉSI NAP POMÁZON
2011. október 8-án 8:00 és 14:00 óra közötti idõpontban,
a helyi önkormányzat szervezésében, a háztartásokban
összegyûlt és feleslegessé vált, meghibásodott, selejtezésre
váró elektronikai eszközök és akkumulátorok díjmentes leadására és elszállíttatására van lehetõség.
Az elektronikai eszközök a Pomázi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár elõtti területen várakozó teherautóknál adhatók le.
Kérjük azokat, akik élni szeretnének a lehetõséggel, ezen
eszközeiket (porszívók, hajszárítók, rádió- és televízió készülékek, számítógép alkatrészek, monitorok, hûtõgépek,
mosógépek, videó-, DVD- és CD-lejátszók, telefonok,
barkácsgépek, fénycsövek, elemek stb.) – kizárólag a megadott idõpontban – a Mûvelõdési Ház és Könyvtár elõtti területen várakozó teherautók egyikére adják le.
A szállítást a FE-GROUP INVEST Zrt. fogja elvégezni.
Dr. Varga László, aljegyzõ
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Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX.
törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a
természetes személyekrõl és
a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban:
népszámlálás) kell tartani. A
népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 305/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelete
intézkedik.
A népszámlálás statisztikai
célú, egy adott pillanatra, az
eszmei idõpontra vonatkozó
személy- és lakásösszeírás,
amely alapvetõ jelentõségû
adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és a családok összetételérõl, valamint
a lakások fõbb jellemzõirõl.
A teljes körû, minden személyre és lakásra kiterjedõ
információk országos, regionális, megyei, kistérségi, települési, sõt településen belül
meghatározott területi egységekre vonatkozóan is csoportosíthatók, így hosszú idõre
elengedhetetlenül fontosak a
központi és a helyi igazgatás,
a gazdasági és a társadalmi
életszereplõi számára a döntések elõkészítéséhez, a társadalmi folyamatok áttekintéséhez és értékeléséhez.
A népszámlálási törvény és

a népszámlálással kapcsolatos
feladatokról szóló kormányrendelet értelmében a népszámlálás elõkészítésérõl és
az adatfelvétel végrehajtásáról a települési (a fõvárosban
a kerületi) önkormányzat
jegyzõje, körjegyzõje gondoskodik, a Központi Statisztikai
Hivatal szakmai irányításával.
A népszámlálási törvény
szerint az adatszolgáltatás –
a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelezõ.
A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. A felvétel
módszere: A népszámlálás
adatfelvételének eszmei idõpontja 2011. október 1., 0
óra, az adatszolgáltatónak erre az idõpontra jellemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a kérdõív kérdéseit. Az
összeírás 2011. október 1. és
2011. október 31. között, a
pótösszeírás 2011. november
1. és 2011. november 8. között történik.
A számlálóbiztos az eszmei idõpont elõtt 2011. szeptember 27. és 2011. szeptember 30. között bejárja a
számlálókörzetét, ellenõrzi a
számlálókörzet címállományának teljességét, és a
számlálókörzetébe tartozó
valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttatja az
adatszolgáltatói csomagokat.

Tisztelt Magyarországi Német Honfitársaink!
2011-ben népszámlálást tartanak az
Európai Unió valamennyi államában,
így Magyarországon is.
A hazánkban október hónapban sorra
kerülõ népszámlálás során ismét lehetõségünk lesz arra, hogy nyilatkozzunk
nemzetiségi hovatartozásunkról, anyanyelvünkrõl, valamint arról, milyen
nyelven beszélünk családunk, barátaink
körében általában.
Bár a nemzetiségi, nyelvi kötõdésekre vonatkozó kérdésekre nem kötelezõ
válaszolni, a Magyarországi Németek

Ezért kérjük a lakosságot,
hogy amennyiben házának,
lakásának postaládáján jelenleg nincs kihelyezve név,
házszám, ajtószám, helyrajzi szám (mert gyakran ezen
szerepel az ingatlan), úgy feltétlenül gondoskodjon annak
pótlásáról, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják
2011. szeptember 27-e és 30a között minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.

A lakosság
az adatszolgáltatási
kötelezettségét három
módon teljesítheti:
1. A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító
és egy egyedi kód megadásával lehetõvé válik a népszámlálási kérdõívcsomag
on-line felületen történõ kitöltése. Ez az azonosító és az
egyedi kód az adott címre
szóló adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdõív elsõ oldalán, az „Azonosító” és az „Internetes belépési kód” mezõben található. Internetes kitöltés esetén
valamennyi ottlakó személynek ezt a kitöltési módot kell
választania. A kérdések
internetes megválaszolására
2011. október 1–16. között
van lehetõség.
Pomáz
településen,

Országos Önkormányzata arra bíztat és
kér mindenkit, akinek fontos a németséghez való tartozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg!
A népszámlálás eredményei hosszú
távra meghatározzák oktatási rendszerünk alakulását, óvodáink, iskoláink jövõjét, az általunk is lakott települések
fejlõdését. Közvetlen hatással lesz a
nemzetiségi önkormányzatok és civil
szervezetek állami támogatására, anyanyelvünk, kulturális hagyományaink
megõrzése érdekében végzett munkája
elismerésére.
A magyarországi németség évszáza-

könyvtártagok számára elérhetõ közösségi internetes
pont címe : Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, 2013 Pomáz,
Huszár u. 2.
2. Az adatszolgáltató a
kérdéseket megválaszolhatja
a borítékban lévõ kérdõívek
kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdõíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az
ismét felkeresi az adott címet. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdõív nem elegendõ az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a
megfelelõ mennyiségû kérdõívvel. A papír alapú önkitöltésre a felvétel elsõ két hetében, 2011. október 1–16.
között van lehetõség.
3. Az adatszolgáltató a
kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és
2011. október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a
borítékban található kérdõívek megõrzése.
A népszámlálás honlapján
(www.nepszamlalas.hu) elérhetõk a KSH tájékoztatói, aktuális hírei, lakosságnak és
számlálóbiztosoknak készített
tájékoztató–oktató filmetûdök.
Szabóné dr. Bartholomaei
Krisztina, jegyzõ

dok óta gazdagítja közös hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járult és járul hozzá Magyarország fejlõdéséhez.
Anyanyelvünk, baráti, rokoni kapcsolataink révén összekötõ, közvetítõ kapocs
vagyunk hazánk és a németül beszélõk
100 milliós sokasága között. Joggal lehetünk büszkék nyelvi és kulturális
örökségünkre, intézményeink, egyesületeink és önkormányzataink identitásunk megõrzéséért végzett tevékenységére, anyaországi kapcsolatainkra.
Egyenrangú magyar állampolgárokként és európaiakként vállaljuk és valljuk meg emelt fõvel a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata:
Heinek Ottó
elnök
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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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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

A LAKOSSÁG PONTOSAN

BEFIZETTE AZ ADÓT
A SZEPTEMBER 13-RA ÖSSZEHÍVOTT KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN 20 NAPIRENDI TÉMA
SZEREPELT, DÖNTÕ RÉSZBEN OLYANOK, AMELYEK FELSÕ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA MIATT A HELYI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁT JELENTETTÉK. EZÉRT AZOKKAL A FELVETÉSEKKEL
FOGLALKOZUNK, AMELYEK AZ OLVASÓK TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ FONTOSAK.
icsi László polgármester a bérlakásokról
szólva azt mondta,
hogy a Bem utcai lakásokban
a szolgáltató kikapcsolta a
gázt, a vízellátást korlátozták,
mert a beruházó a lakóktól
beszedett bérleti díjat nem
utalta át a TIGÁZ-nak, illetve
a DMRV-nek. A város vezetõi megpróbáltak tárgyalni a
beruházó céggel, s mindig azt
az ígéretet kapták, hogy egy
héten belül minden problémát rendeznek. Nagyon kicsi
a valószínûsége annak, hogy
a Mártírok útjai 55 lakást a
cég felépíti. Az információk
arról szólnak, hogy hatalmas
adósságaik vannak, felszámolás indult ellenük. Megoldás az lenne, ha társasházzá
alakulnának, s a lakók a rezsiköltségeket közvetlenül a
szolgáltatóknak
fizetnék.
Mindehhez az önkormányzat
minden segítséget megad a
bérlõknek.
A 2011. év elsõ félévében
befolyt adóról megtudtuk,
hogy az idén 30 millió 250
ezer forinttal több folyt be a
város kasszájába, mint 2010.
elsõ félévében. Az adóbevételt a gazdasági válság negatív hatásai, a vállalkozások
nehézségei és a hátralékok
alakulása befolyásolja. Iparûzési adót 1869-en fizetnek.
Ez adja a helyi adóbevételek

V

közel felét. 2011. elsõ félévében a 46,5 százalékát. Jelentõs a megszûnõ illetve eltûnt
vállalkozások száma. A felszámolási eljárás megindulása után az önkormányzati
adóhatóságnak nincs lehetõsége a tartozás behajtására. A
gépjármûadó 100 százalékban központi adóbevétel. Az
adózók száma 6094. Az elõzõ
évhez képest jelentõsen csökkent a jármûvek száma. Sokat
ideiglenesen, vagy hosszabb
idõre kivontak a forgalomból.
A lakosság pontosan befizette a kirótt összegeket, sokan az egész évre szóló kötelezettségüket is teljesítették.
Ennek ellenére a régebbrõl
fennálló tartozásokat behajtással, részletfizetés engedélyezésével igyekezett „utolérni” a hatóság. Pomázon az
egyes adónemek a törvényben
megengedetthez képest alacsonyabban vannak megállapítva. Az iparûzési adó eléri a
100 százalékot, míg például
az idegenforgalmi adó nincs
kihasználva. Vicsi László
polgármester megköszönte a
pomáziaknak, hogy megértve
a város súlyos anyagi gondjait igyekeztek pontosan, sõt
esetenként elõre befizetni az
adójukat. Elismerte az adócsoport dolgozóinak hatékony munkáját is. Összegzésként megállapítható, hogy az

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

IDÕSZERÛ

ANYATEJES

VILÁGNAP
év hátralévõ részében az intézmények jóváhagyott elõirányzatai – a közmûdíjak kivételével – valószínûleg elegendõk lesznek a mûködtetésükhöz.
A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Dobogókõi út
menti volt Hungaropharma
területén módosítja a Helyi
Építési Szabályzatot és a Szabályozási tervet. Az ott épülõ
Biohotel építését elvben már
2007-ben támogatták a képviselõk. Azóta a tervek is elkészültek, amelyeket az idén
márciusban a képviselõk elfogadtak. Az építési övezetben
szálláshely-szolgáltatás,
sport, vendéglátás, rekreáció,
kereskedelmi-szolgáltatás és
ezek funkciójához kapcsolódó épületek emelhetõk. A területen lévõ régészeti elemeket eredeti állapotukban kell
rekonstruálni, a legkisebb
zöldfelületi aránynak 40 százaléknak kell lenni.
A képviselõk meghallgatták a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját a
2010 októbere és 2011 augusztusa között végzett munkájáról. Tájékozódtak az oktatási és nevelési intézményekben 2010/2011-ben zajlott tevékenységrõl. Módosították a Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját. Eredménytelennek minõsítették a
Mátyás Király Általános Iskola magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére érkezett
pályázatokat.

A Kossuth Lajos út 21.
szám alatt lévõ háziorvosi
rendelõ emeletén található 17
négyzetméter nagyságú vérvevõ helyiséget bérbe adták
az egyetlen pályázónak, a
Pomáz Környéki Orvosi
Ügyelet Bt.-nek, amely egyebek mellett háziorvosi és belgyógyászati magánrendelést,
computeres állapotfelmérést
és -követést, vérvételt kíván
ott végezni.
Módosították az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérleti díját. 2011. október 1-jétõl
összkomfortos lakásban 255,
komfortosban 226, félkomfortosban 154, komfort nélküliben 102, szükséglakásban
78 forintot kell fizetni havonta, négyzetméterenként.
A házasságkötések és
egyéb családi események
szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor nem vették figyelembe, hogy szerzõi jogdíjat
is kell fizetni. Ezért ezeknek a
szolgáltatásoknak a költsége
725 forinttal emelkedik. Megválasztották az október 23-i
ünnepség megszervezéséért
felelõs ad-hoc bizottságot.
Tagjai: Zsebe Zsolt, Nagy Attila, Rédei Imre, Turcsány Péter, Viasz Tibor és Halászné
Gambár Mária képviselõk.
***
Szeptember 29-én, rendekívüli ülésen Minárik Lívia
tanárt nevezték ki a Német
Nemzetiségi Iskola igazgatójának.
V. M.

POVEK
Pomáz Város Egészség Klubja rendezésében október 28-án
18 órakor a mûvelõdési házban Szabó György
„füves Gyuri bácsi” elõadást tart. Személyes tanácsadás
és vásárlási lehetõség Gyuri bácsi termékeibõl.

Az Anyatejes Világnap alkalmából a Pomázi Védõnõi
Szolgálat védõnõinek szervezésében, és lebonyolításában
2011. szeptember 10-én a
mûvelõdési házban anyatejes
ünnepség zajlott. Sándorné
Pintér Erzsébet intézményvezetõ védõnõ megnyitója után
Vicsi László Pomáz város
polgármestere köszöntötte a
vendégeket, majd Halászné
Gambár Mária a Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke mondott köszöntõt. A mûsorban oboán játszott a Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola tanítványa Galyán Evelin. Majd Gelencsér Tünde énekes-mondókás foglalkozása következett, a kisgyermekek nagy örömére. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is az
emléklapokkal együtt Törökné Gerencsér Anna képzõmûvész által készített szobrot kaptak az anyák.
Nagy öröm számunkra, hogy ismét köszönthettük azokat
az édesanyákat, akik legalább 1 éves korig szoptatták gyermeküket. Az anyatejes táplálás segítése, támogatása a védõnõi munka fontos része. Pomázon az édesanyák kiemelkedõen nagy számban szoptatják gyermekeiket, amely a pomázi
gyermekorvosokkal együtt közös munkánk eredménye.
A babák számára az anyatej a legideálisabb táplálék, étel
is ital is a kicsi szükségletének megfelelõen, ami serkenti a
csecsemõ fejletlen immunrendszerét. Az anyatejjel táplált
gyermekeknél ritkábban fordul elõ allergia, felsõ légúti
megbetegedés, bélfertõzés, középfülgyulladás, tüdõgyulladás, fogfejlõdési eltérés. A szoptatás nemcsak táplálás, hanem pozitív lelki támasz is. Az igény szerint szoptatott babák kiegyensúlyozottak, az anya hamarabb megérti a kisbaba jelzéseit. A szoptatás közelséget, biztonságot, megnyugvást, örömöt jelent mindkettõjük számára.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben a hagyományoknak megfelelõen
megrendezhettük ezt a szakmának és a kisgyermekes szülõk
számára is fontos ünnepséget!
Sándorné Pintér Erzsébet
Intézményvezetõ

2011/10. Pomázi Polgár 7

VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
múlva,
– MILYEN VÁRAKOZÁSSAL
ha a deTEKINT A JÖVÕ ÉV ELÉ?
mokrácia ját
é
k
szabályait
– VÁRHATÓ-E ÉLETSZÍNmegtanuljuk, de inVONALÁBAN JAVUkább betartjuk. Pozitív
LÁS, STAGNÁLÁS,
változás továbbá akkor várható, amennyiben társadalVAGY ROMmi–gazdasági életünkben a
LÁS?
szolidaritás nagyobb szerepet kap, mint a kizsákmányolás.

L. Kálmán
nyugdíjas
Egyértelmûen a helyzetem, illetve a kisemberek
helyzetének további romlására számítok. Évek óta ez
tapasztalható. Mitõl lenne jövõre ez másként?
A világgazdasági válság
ellenére az EU sok országában kiegyensúlyozott a gazdasági helyzet, az emberek jó
életszínvonala biztosított, sõt
megindult annak növekedése. Napjainkban a sokat emlegetett Görögországban például az átlagnyugdíj jelenleg
is 1600 euró, (450 000 Ft),
míg nálunk csak 70 000 Ft!
Hazánkban a társadalmi,
és gazdasági bajok forrása
az, hogy a rendszerváltást
követõen kialakult új politikai elit csak a saját gazdagodásával törõdik, miközben az
ország érdekei háttérbe szorulnak. A politikai elitbõl a
hatalmon lévõknek a fõ célja
a vagyonszerzés. Ezt igazolták a privatizációs folyamatok, az azok kapcsán napvilágra került botrányok, valamint majdnem minden politikai–gazdasági történés is.
Az ellenzékben lévõ politikai elit pedig a „minél roszszabb, annál jobb” politikáját
követi, nem konstruktív.
Kompromisszum-képtelen.
A hatalom és az ellenzék ebben az országban még soha
nem tudott megállapodni az
ország egészét érintõ sorsfordító kérdésekben. Napjainkban pedig az ellenzék annyira súlytalan és megosztott,
hogy a hatalmat ellenõrizni
sem képes.
Csodák márpedig nincsenek! Ilyen körülmények között semmi jóra nem számíthatunk. Talán 30 vagy 50 év
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F.-né Éva
vállalkozó
Alapvetõen optimista ember vagyok, bár tudom, hogy
jövõre sem jön el a Kánaán.
Bizakodásra ad okot viszont,
hogy az ország vezetõi igyekeznek itthon és külhonban
is kiállni értünk. Nekem fontos, ha nem kell szégyenkezni, és jó érzés újra magyarnak lenni.
A magas közüzemi díjak
miatt a nyár is nehéz volt, a
fûtésszámláktól már elõre
rettegek. Az autózásról már
szinte le is mondtam, de a víz
és áram használatát nem lehet mellõzni. Ahol még tudok, igyekszem spórolni. Reménykedem, hogy a jövõ egy
kicsit könnyebb lesz!

Sz. Imre
iparos
A jövõ év biztosan csak
jobb lehet, mint az idei. Mert
már ennél rosszabb el sem
képzelhetõ!

K.–né Magdolna
gondozó
Az én életkorom meghaladta az 50 évet. Racionálisan gondolkodom, rám rakódott némi tapasztalat, és ennek függvényében alakulnak
ki a várakozásaim: a jövõ
olyan lesz, amilyennek gyermekeinket neveljük. Nekik
lesz befolyásuk a jövõjük
irányítására.

D. László
nyugdíjas
Magyarországot a népével
együtt valaki mindig el akarta
taposni, legyen az török, tatár,
Habsburg, német, orosz.

Mindig
megjelent
egy „jótevõ”, aki meggyõzte (pénzzel) az ország
irányítóit arról, hogy kicsik
vagyunk, gyöngék, ezért van
szükségünk segítségre, védelemre.
A kapzsik, a hatalomra
éhes honatyák bármire képesek azért, hogy még ha bábként is szolgálnak, akkor is
egyfajta uralkodói státuszt
tölthessenek be az országban. A hatalmi harcok közben beszivárognak, az országba az úgynevezett „segítõ” befektetõk (magyarul
uzsorások), akik valóban lelkesen segítenek a politikusokkal karöltve kirabolni az
országunkat. A mindenkori
kormányon lévõknek figyelmükbe ajánlják, hogy csak
addig lesznek hatalmon,
amíg azt csinálják, amit a
nemzetellenes hiénák parancsolnak. Ezeket nevezi az állam barátoknak, szövetségeseknek. Korunkban könnyû
dolguk van a külföldi „kiskirályoknak”, mivel hazánk
elõljárói egoisták, és csak a
saját zsebüket tömõ emberek
irányítják Magyarországot a
szakadék felé. Népünk sorsa
egyáltalán nem érdekli õket,
hiszen a hatalom és a pénz
már teljes vakságot idézett
elõ évtizedek óta.
Az országunk vesztére
csatlakozott az Európa Unióhoz. Ettõl kezdve a csekélynek mondható gazdaságunk
is tönkrement, és a maradék
nemzeti vagyonunkat is elkótyavetyélték. Elõre kitervelt dolog a nagyobb haszon
elérése, az emberek fizetõképtelenségbe hajszolása és
ellehetetlenítése, valamint az
euró megerõsítése. Ezzel
rabszolgasorsba fogják juttatni az embereket. Ha a
frank többe fog kerülni, mint
az euró, akkor a bankok
nagyvonalúan felkínálják a
lehetõséget a hitel euróra való átváltására, a díjmentes
szerzõdésmódosítás ellenére,
hiszen busás hasznot hoz
majd számukra.
Senkinek nem tûnt még
fel, hogy bármilyen esemény
történik a világban, a svájci
frank erõsödését vonja maga
után? Ezt ne varrjuk a gazdasági válság nyakába! Amíg
egy országból van mit ellopni, addig nincs válság.
A problémák megoldására

az összefogás kellene! Amíg
az emberek széthúznak, egymást köpködik, addig bármit
tehetnek az uzsorások. Ha
majd rájövünk, hogy az ellenség nem az országunkban,
hanem azon kívül van, és
használjuk az isten adta bölcsességünket és erõinket, akkor szabadulhatunk meg
végre az évszázadok óta tartó
rabláncainktól. A jelenlegi
gazdasági helyzetben a tettek
mezejére kell lépni az embereknek, mert egyébként még
a térképrõl is eltörlik Magyarországot népével együtt.
Rajtunk, magyarokon múlik
az elkövetkezõ évek sorsa.

H.-né Éva
tanácsadó
2010 októberében elért
minket is a válság. Mint pénzügyi tanácsadó elmondhatom, nem nagyon tudtunk ellene tenni ez év közepéig,
mivel a válság legmélyén
voltunk. Most kezdünk a
2011-es év utolsó harmadában egy kicsit jobb kilátások
elé nézni. Reménykedünk,
hogy így is marad, és a jövõben már csak ennél jobb,
könnyebb lehet minden.

V.-né Mária
nyugdíjas
Röviden és tömören: én
semmi jót nem várok a következõ évtõl. Politikusaink
– amíg ellenzékben voltak –
ragyogó ötletekkel villogtak.
Mindenre tudtak megoldást,
hogy lehetne a benzinárat, járulékok és adók mértékét
csökkenteni stb. Amióta õk a
kormányzó párt, csak azt hallani, hogy az elõzõ kormány,
ill. kormányok mennyire elrontották, ellehetetlenítették
az országot. Amit viszont
most kell megoldani, csak
úgy lehet, hogy közös teherviseléssel, a szolidaritáson
alapuló kötelezettség-vállalással. Nevezhetjük így is.
Egyik szóvirág olyan, mint a
másik, és semmi mást nem
takar, mint megszorítást, ami
elsõsorban a kispénzû embereket terheli. Ettõl nem fog
nõni a fogyasztás, nem lendül fel az ország, nem lesz
több munkahely. Nem fog
felvirágozni a gazdaság.
Ennyit a jövõrõl.
Ádor Katalin

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS VIII.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
1956. november 4.
Kora hajnalban a fõváros lakossága
repülõgépek zúgására, lánctalpak csikorgására ébredt. A szovjet csapatok
összevont támadást indítottak a fõváros,
a nagyvárosok és valamennyi katonai
célpont ellen. Nagy Imre miniszterelnök drámai hangú rádióbeszédben tudatta a világgal a hírt…

Katonai készülõdés Pomázon
Farkas Zoltán elõzõ napon kidoboltatta, hogy ezen a reggelen minden hadköteles férfi jelenjen meg a tanácsházán,
mert falugyûlés lesz. Mintegy 400-an –
más forrás szerint 250-300-an – gyûltek
össze. Farkas Zoltán elbeszéléseibõl
nem derül ki, de levéltári dokumentumok alapján tudható, hogy a tulajdonképpeni cél a katonai ellenállás megszervezése volt, amelyet Varga Sándor
õrnagy vezetett. Ekkor katonai eskütétel
történt, és századokba osztották õket.
Külön századba a nemzetõröket, és
mintegy kétszázadnyi embert azzal
küldtek haza, hogy akkor kell jelentkezniük, ha a harangokat félreverik. Kora
hajnalban egy teherautóval két tiszt –
feltehetõleg Mészáros százados és Varga õrnagy – érkezett a katonai fõiskolára, hogy lõszert és fegyvereket vételezzen, de hangosbeszélõn tájékoztatták
õket, hogy légitámadás van az épület ellen, és csak kevés lõszert és gránátot
tudtak szerezni. Az események olyan
gyorsan peregtek le, hogy délelõtt 10
órakor már parancs érkezett Varga õrnagytól: olyan nagy a túlerõ, hogy minden ellenállás felesleges vérontás. (Késõbb az ellene folyó perben ezt enyhítõ
körülményként értékelték, és csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott.) Az
ellenállás terveirõl még annyi tudató,
hogy az orosz tankokat a leégett malomnál akarták feltartóztatni, s hogy a község katonai védelmének meghagyása

A forradalmat megelõzõ mozgalmak
céljai elsõsorban értelmiségi fórumokon (Petõfi Kör és ennek vidéki változatai, Írószövetség, Irodalmi Újság) fogalmazódtak meg. A legfontosabb dokumentum, amely a forradalom programjává lett, az Építõipari Mûszaki
Egyetem diákjainak 16 pontja volt. Ez
egyetlen nap alatt eljutott az ország
minden egyetemére és legtöbb fõiskolájára. Az egyetemi és fõiskolai ifjúság
a magáénak ismerte el a követeléslistát,
a forradalom folyamán mindenhová eljuttatta, és elfogadtatta minden forradalmi fórumon. Ez a 16 pont lett Nagy
Imre forradalmi kormányainak prog-

mellett Budapest megsegítésére készültek. A nemzetõrség létszámát Varga õrnagy parancsára 20 fõre csökkentették
még a délelõtt folyamán. (Egyes levéltári források Varga Sándort Bóna mellett
nemzetõr parancsnokként említik.)
Megjegyzés: Ezek a katonai elõkészületek olyan gyorsan zajlottak le, hogy
Héder Géza nemzetõr parancsnokhelyettes nem is emlékezett rá, és kétségbe vonta annak valódiságát is.
Forrás: Varga Sándor bírósági pere,
1956 kézikönyve, dr. Brezanóczy János

„Házi õrizet”
vagy „rendcsinálás”
Ezen a reggelen mintegy 10-15 személyt – fõként kommunistákat gyûjtöttek össze a tanácsháza 7. számú szobájában. Fegyveres nemzetõrök mentek
értük a lakásukra. Burity Dusan, Deák,
Cseszár, Arató, Sajn Alexa, Peják
Zsivan, Mezei, Hittaler, Kalcsevné, a
Reisz lányok, Löblné, Prágerné, az ismert nevek. Nem derült ki, hogy mi volt
a cél, s ki vagy kik készítették a névsort,
de talán összefüggésben volt a Bányászbrigád korábbi látogatásával, legalább is hasonlóságot mutat vele. Ott
senkinek bántódása nem esett a késõbb
szárnyra kelt pletykákkal ellentétben.
Délelõtt 10-11 között Farkas Zoltán
Varga õrnagy parancsára hazaküldte
õket azzal, hogy jobb, ha az utcán nem
mutatkoznak és csendben maradnak.
Az egész akció Geisinger Sándor
nemzetõr személyével volt összefüggésbe hozható, akit a forradalom szabadított ki a börtönbõl, és voltak sérelmei,
amiért elégtételt akart venni. Geisinger
elkerülte a felelõsségre vonást, mert november hónap folyamán elhagyta az országot, és csak 1990 után tért haza, s ma
már neki sem lehetne kérdéseket feltenni, mert nem él. Az ügyet Bóna Zsigmond és Farkas Zoltán számlájára írták.

1956. OKTÓBER 23.
ramja is, sõt némely pontja még a Kádár-kormány programjában is helyet
kapott. Jelentõsége az 1848-as 12 pontéhoz hasonló.
A XX. század csillagórája és a magyar történelem ezen évszázad legkiválóbb eseménye dokumentálása élni akarásunknak. Ezek a mi generációnk igazi
gyökerei. Nem a Horthy-korszak, nem
az együgyû és ostoba gróf Károlyi kezdettõl elvetélt kísérlete, nem az agg Ferenc József Monarchiája és kevésbé az
1945/47-es demokratikus kísérlet,

Forrás: Farkas Zoltán, 1956 kézikönyv, Varga Sándor levéltári anyaga

***
Ennek a napnak a délutánjára tervezték Mészáros György temetését. Tölgyes Kálmán római katolikus esperes
plébános – aki a halott felkutatásában is
jelentõs szerepet játszott, és lelki támasza volt a családnak – a község elsõ hõsi halottjának kijáró nagy temetést készült rendezni. A Hõsök terén az I. világháborús emlékmû szuronyos katona
alakjának lábainál készültek felravatalozni. Azonban az ünnepélyes külsõségeket a kialakult történelmi helyzet elsöpörte, így csak a temetõi szertartásnak voltak a szokásostól eltérõ, ünnepélyesebb mozzanatai. A ministránsokat
Csere László vezette, s a temetés során
eldördült a nemzetõrök díszsortüze,
amit késõbb egyesek úgy magyaráztak,
hogy a nemzetõrök kivégzõ osztaggá
alakultak. A koporsót a Kálvária keresztje elõtt ravatalozták fel, ott történt
meg a sírbatétel is, majd késõbb, hogy
ne kelljen megbolygatni a halottat, a keresztet helyezték át. Mészáros György
sírja közvetlenül a Kálvária keresztje
mögé került.
Megjegyzés: A Hõsök terén a szobor
elhelyezkedését azóta az útszélesítés
kedvéért megváltoztatták, körülötte a
tér beszûkült.

1956. november 4.
Megjegyzés: Ezen a hajnalon szerzett
súlyos sebesülést Budapesten a laktanya védelmében Sosity Milorád pomázi
sorkatona, amibõl csodával határosan,
de maradandó testi hibával épült fel.
Ugyanezen a hajnalon s szombathelyi
laktanya védelmében harcolva fogták el
az oroszok Czimer Tibort és a brigádja
többi tagját, és Ungvárra deportálták,
ahonnét december elején térhetett haza.
Könczöl Dánielné

amely jónak indult, de megfeneklett a
nagyhatalmak árulásán. 56-ból nem
EGY van! Amennyi ember, annyi 56 létezik. De mindenki EGY abban: a függetlenséget, a demokráciát és az állami
önállóságot akartuk. És a kommunizmusból és annak minden válfajából
mindenkinek elege volt!
Gosztonyi Péter (Bécsi Napló)

„Nincs még olyan nap a történelem
kezdete óta, amely világosabban mutatta volna, hogy az ember szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker ellen ható túlerõ...”
John F. Kennedy: Magyarországról 1956-ban.
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KÖZÉLET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVÕ BENICZKY UTCA 2. SZ. ALATTI
(664 HRSZ-Ú) INGATLANON ÁLLÓ ÓVODAÉPÜLET BÉRLETI JOGÁNAK MEGSZERZÉSE TÁRGYÁBAN
I. A pályázat célja:
Pomáz Város Önkormányzatának (2013
Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.) tulajdonában álló, óvodaépület bérleti jogának megszerzése, amely a 2013 Pomáz, Beniczky
utca 2. sz. alatt található. (Pomáz 664 hrsz.)
A pályázatot kiíró szándéka, hogy az üresen
álló épület funkciójának megfelelõ módon
(pl: kisgyermekek részére magánóvoda, játszóház, gyógytorna foglalkozás, iskola elõkészítõ foglalkozás) hasznosításra kerüljön.
1. A cél érdekében Pomáz Város Önkormányzata nevében a kiíró nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet, amely 2013 Pomáz,
Beniczky utca 2. sz. alatt található (664
hrsz.) 164,11 m2 nagyságú óvodaépület 5
éves idõtartamra vonatkozó bérleti jogának
megszerzésére vonatkozik.
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 pályá-

zatot kiírni. A pályázat az ingatlan 5 éves
idõtartamra vonatkozó bérleti jogának megszerzésére vonatkozik.
4. A pályázóknak a következõ szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
– Mûszaki megvalósításra vonatkozó terv,
– Üzemeltetési terv a bérleti idõszakra,
– Tervezett tevékenység bemutatása,
– A pályázó által fizetendõ havi bérleti
díj meghatározása.
5. A nyertes pályázónak havi bérleti díjat kell fizetni a tárgyi épület 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 mértéke és a 4. pontban meghatározott szempontok alapján a
pályázatot kiíró rangsort állít fel. A nyertes
pályázó ezen kívül a közüzemi fogyasztást
havi elszámolással köteles megfizetni a
közüzemi szolgáltatók felé (DMRV,
ELMÛ, TIGÁZ). (Az épület átadás–átvételekor készülõ jegyzõkönyvben rögzítésre
kerülnek a mérõállások, és az átvétel napjától átírásra kerül a bérlõ nevére a fogyasztóhely.)
6. A bérbeadást követõen a tevékenységi
kör csak a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával bõvíthetõ ki / változtatható meg.

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, Beniczky utca 2. sz. alatti ingatlan 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. október 28.,12:00 óra.
11. A pályázat benyújtásának helye:
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala,
2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. I.
em. Titkárság.
12. A részvétel feltételei és a pályázati kiírás, valamint az ingatlannal kapcsolatos
egyéb tájékoztatás a www.pomaz.hu honlapon található meg. Kapcsolattartó személy:
Kálnai Attila önkormányzati hatósági elõadó (Tel.: 26/814-380).
Vicsi László,
polgármester

e-Kapocs
Több mint egy éves a Kapocs, a Szent Miklós Alapítvány
által létrehozott szívességi hálózat. A mûködése egyszerû: ha
valakinek van egy használható, de számára fölösleges tárgya,
akkor azt ingyen felajánlhatja, hiszen jól jöhet valakinek, különösen ha az illetõnek egyébként nem lenne módja (pénze)
egy hasonlót beszerezni. Ha pedig valakinek szüksége van valamire, akkor azt jelezheti a Kapocsnak, és ha megjelenik egy
megfelelõ felajánlás, akkor azt kiközvetítik felé. Az elmélet
kiváló, a rendszer mûködése azonban – telefonon, cédulákon,
e-mailen – kicsit esetleges és lassú. Nem kevés idõbe kerül,
amíg a felajánlott tárgyak gazdára találnak, illetve a kért tárgyak megjelennek. A rendszerrõl további részletek a
www.kapocs.eoldal.hu oldalon olvashatók.
A freecycle – kicsit félrevezetõ neve és logója ellenére –
nem valamiféle ingyenes vagy szabad kerékpárt jelent, hanem
az angol recycle (újrahasznosít) ige módosítása. A rendszer
mûködése nagyon hasonlít a Kapocséhoz: ha valakinek van
valamije, ingyen felajánlhatja, ha pedig valamire szüksége
van, közhírré teheti – bízván abban, hogy egy olvasó a homlokára csap („van egy ilyenünk, ott porosodik a padláson húsz
éve…”). A rendszer ugyanis nem más, mint egy e-mail lista,
amelyre ki-ki kedve szerint írhatja felajánlásait és igényeit, és
azt a lista összes többi tagja olvassa. Ebbõl pedig rögtön látszik
az erõssége a jelenlegi Kapocshoz képest: minden felajánlás és
minden igény egy e-mail formájában azonnal megjelenik a lis-
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ta összes tagjának postafiókjában, vagyis lényegesen gyorsabb
és szélesebb körû az információ terjedése.
A freecycle globális mozgalom: jelenleg világszerte nagyjából 5000 ilyen e-mail listán 8,6 millió ember keres és kínál különféle dolgokat. Naponta sok tonnányi tárgy cserél ily módon
gazdát, ahelyett, hogy a kukába kerülne, vagy sufnikban, garázsokban, pincékben porosodna. A rendszernek kulcstényezõje
az ingyenesség: semmiért nem kérhetõ pénz vagy más ellenszolgáltatás. Ilyen lista Magyarországon egyelõre csak Budapesten
mûködik, a második pedig Pomázon jött létre tavaly, néhány hónappal a Kapocs megszületése után, de attól függetlenül.
Néhány hete a Kapocs mûködtetõivel történt beszélgetés
után úgy döntöttünk, egyesítjük a két teljesen hasonló kezdeményezést. (Manapság divatos fordulatokkal élve azt is mondhatnánk, hogy „kiküszöböljük a párhuzamosságokat” és „szinergiákat hozunk létre”.) Létrejött tehát a Pomáz–Csobánka–
Pilisszentkereszt MindenIngyen e-mail lista, és ezúton is buzdítunk minden olvasót, hogy iratkozzék fel rá. Ehhez csupán
egy üres e-mailt kell küldenie a pomaz-magyarorszag-subscribe@yahoogroups.com címre.
További tudnivalók a http://groups.yahoo.com/group/
pomaz-magyarorszag weboldalon olvashatók; kérdéseket, javaslatokat, észrevételeket pedig a pomaz-magyarorszagowner@yahoogroups.com címre lehet küldeni.
Babos Gábor

IDÕSZERÛ

Fizetési kedvezmények területén tapasztalt
tendenciák a Közép-magyarországi régióban
Az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. törvény
(Art.) 133-134.§aiban leírt rendelkezések alapján az állami adóhatóság fizetési
kedvezményt biztosíthat azon magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, illetve társas vállalkozásoknak
akik/amelyek fizetési nehézséggel küzdenek és
ennek okán adófizetési kötelezettségüknek nem
tudnak, illetõleg
határidõre nem
tudnak
eleget
tenni.
E két pénzügyi helyzethez
igazodva a jogszabály is kétfajta fizetési kedvezményt
különít el, így a likviditási
gondokkal küzdõ adózók
mérséklés, illetve fizetési
könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezése iránt fordulhatnak az
adóhatósághoz.
Fontos kiemelni, hogy az
adóhatóság fizetési kedvezményt csak a jogszabályban
meghatározott
feltételek
fennállása esetén, méltányossági jogkörében eljárva
engedélyezhet. Ez egyrészt
azt jelenti, hogy a fizetési
könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló eljárás az adózó (törvényes képviselõje,
meghatalmazottja, illetõleg
képviseletre jogosultja) által
elõterjesztett kérelemre indul, másrészt az engedélyezés nem automatikus, hiszen
az adóhatóságnak vizsgálnia
és mérlegelnie kell az adózó
vagyoni, jövedelmi, szociális

viszonyait, illetve gazdasági
helyzetét.
A Közép-magyarországi
régióban az idén eddig mintegy 44 ezer kérelem érkezett
az adóhatósághoz, amely
2010. azonos idõszakához
viszonyítva 12%-kal, a 2009.
évi adathoz képest pedig
7%-kal kevesebb, és közel
20%-kal marad el a 2008. elsõ nyolc hónapjában elõterjesztett darabszámtól.
A régióban idén benyújtott
kérelmekben (amelyek az országos mennyiség 38%-át teszik ki) összesen 57 milliárd
forintot meghaladó összegû
adótartozás fizetési kedvezménnyel történõ rendezésének engedélyezését kérték az
adózók, amely 25 milliárd
forintos csökkenést mutat a
tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva (Grafikon
I.).
A folyó évi tapasztalatok
alapján a beérkezõ kérelmek
17-17%-ban személyi jöve-

delemadó adónemben, illetve járulék adónemekben,
13%-ban általános forgalmi
adóban, közel 6%-ban pedig
társasági adóban fennálló
tartozást érintenek. (Egy-egy
kérelem általában több adónemre is kiterjed.) Ezek az
adatok 2010. év hasonló idõszakának arányszámaihoz
viszonyítva csökkenést mutatnak. (Grafikon II.)
A magánszemélyek fizetési nehézségüket túlnyomó
részben a gazdasági válság
negatív hatásaival, az árfolyam ingadozás következtében jelentõsen megemelkedett törlesztõrészletekkel, a
munkahely elvesztésével, a
megélhetési költségek, kiadások növekedésével indokolják, és sokan számolnak
be létbizonytalanságukról,
anyagi kilátástalanságukról.
A hátralék keletkezésének
okaként gyakran felmerül az
is, hogy a munkáltató tévesen állapította meg a levo-

nandó személyi jövedelemadó elõleg összegét.
Megnövekedett azoknak
az eseteknek a száma,
amikor az adózó a személyi jövedelemadó bevallásban kérhetõ automatikus részletfizetésnek
nem tud eleget tenni, és
méltányossági eljárás keretében hosszabb futamidõ engedélyezését kérelmezi az adóhatóságtól. A
gazdasági
társaságok
esetében legtöbbször a
recesszióból adódó kereslet-visszaesés, valamint a körbetartozások
vezetnek a likviditási
probléma kialakulásához.
A lefolytatott eljárások eredményeként az
ügyek 66%-ában született helyt adó (engedélyezõ) vagy részben
helyt adó jogerõs határozat és csupán a kérelmek
18%-a került elutasításra. Adózói együttmûködés hiánya miatt az eljárások 16%-a került megszüntetésre.
Az adózók a fizetési
könnyítési és méltányossági kérelmek benyújtásának
és elbírálásának részletes
szabályairól a www.apeh.hu
honlap „Adózási információk” / „2011-es Információs
füzetek” / „Magánszemélyek” rovatában található 30.
számú, „A fizetési kedvezmények alapvetõ szabályairól” szóló tájékoztatóból informálódhatnak bõvebben.
Gyorsítja az elbírálást, ha
az adózó kitölti és kérelméhez mellékeli a szükséges
adatok bemutatására szolgáló – és a www.apeh.hu „Letöltések” / „Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták” / „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek
elbírálásához” menüpontban
található – adatlapot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi
Regionális
Adó Fõigazgatósága
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

Pomáz
Városban az
elmúlt hónapban az elõzõ
évhez hasonló számú ismertté vált bûncselekmény miatt
rendeltünk el nyomozást.
Továbbra is megkérem önöket, hogy a bevásárlás során
is figyeljünk értékeinkre, ne
hagyjuk személyes dolgainkat, értékeinket a bevásárló
kocsiban, mert onnan könynyen ellophatják. Még mindig nagyon sok ilyen bûncselekmény miatt rendelünk el
nyomozást. Jönnek a „kabátos” napok. Figyeljünk arra,
hogy a levetett kabátban ne

hagyjunk értéket. E lap hasábjain is szeretném megköszönni önöknek azt az
együttmûködést, amit az iskolakezdés kapcsán a gépjármûvezetõk részérõl tapasztaltunk.
Szeretném a figyelmüket
fölhívni, hogy beköszöntött
az õsz és egy szempillantás
alatt megérkezik a tél. Ismételten megrendezi hatóságom az ún. Közlekedésbiztonsági napot 2011. október
22-én 8.00 órától 12.00-ig.
Pomázon a Bús autószervizben és a ROYAL autószervizben díjtalan mûszaki álla-

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

potfelmérést szervezünk a
személygépjármûvek részére. Amennyiben a tulajdonos
igényli, a díjtalan átvizsgálás
után – természetesen a meghatározott díj ellenében – a
mûszaki vizsgáztatást is elvégzik a fenti szakemberek
elõre egyeztetett idõpontban.
Ezzel a már – mondhatni –
hagyományos rendezvénnyel
szeretnénk megkönnyíteni a
megváltozott út és idõjárásviszonyokra való gépjármû
felkészítést annak érdekében, hogy minél biztonságosabb és felkészített gépjármûvekkel vegyenek részt a

közlekedésben. 2011. október 20-án 18 óra 30 perckor
hatóságom a pomázi mûvelõdési házban bûn- és baleset-megelõzési
elõadást
tart, amelyre ezúton szeretném a lakosságot meghívni.
Október 1-jétõl hatóságom
hétfõi napokon hosszított
ügyfélfogadással várja a lakosságot. Ezen napokon 18
óráig várjuk az ügyfeleket.
Októberben folytatjuk a
sebességellenõrzéseket és
nemcsak Pomáz, hanem Budakalász, Pilisszentkereszt
és Csobánka területén is. Az
ellenõrzések tervezett idõpontja: október 6, 11, 14,
15, 18, 22, 26, 28. Természetesen a „mûsorváltoztatás”
jogát fenntartjuk!
Kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést, és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

CRITICAL MASS: A SZÜKSÉGES TÖMEG
– AVAGY MIKOR LESZ KERÉKPÁRÚT POMÁZON?
2011. szeptember 22. Európa-szerte
autómentes nap. Idén Pomáz is bekapcsolódott az e naphoz kötõdõ kerékpáros rendezvénysorozathoz, a Critical
Masshoz. Már kora délelõtt a Mátyás
suliban megtartották a szokásos eseményt, a biciklik levegõbe emelését.
Délután pedig több mint félszáz kerékpáros vonult fel Pomáz fõutcáján a
Pomázi Civil Klímakör szervezésében.
A szembõl érkezõ Csobánkaiak csoportjával a két település határán találkoztak. Ez a találkozás nem volt véletlen. Az Oszoly Környezetvédõ Egyesülettel együtt szervezve ide hívtuk meg a
két település egy-egy önkormányzati
képviselõjét. A hagyományos kerékpáremelés után adtuk át közös petíciónkat,
amely így szólt:
„Mi Csobánka és Pomáz város kerékpáros társadalma nevében kérjük a két
település képviselõ-testületét, hogy közösen gondolkodva és cselekedve mindent tegyenek meg, hogy a Dera-völgyi
települések is bekapcsolódhassanak a
Dunakanyar, az ország és így Európa
kerékpáros hálózatába. Csupán 2,5 km
kerékpárút hiányzik ahhoz, hogy Po-
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mázról kerékpárral el lehessen jutni az
egyéneknek, családoknak, kisebb csoportoknak a Duna-menti kerékpáros fõútra úgy, hogy ne kelljen attól rettegnünk, hogy autóval leszorítanak, elgázolnak, elsodornak közben.
Ugyanez a helyzet Csobánka és
Pomáz közötti útszakaszon is!
Ugyanis GYERMEKKEL ITT SEM

LEHET
BIZTONSÁGOSAN KERÉKPÁROZNI!
A jelenlegi helyzet már
nem tartható fenn, és megoldást kíván!...” (A petíció teljes szövege megtalálható a
zoldpomaz.dptkt.hu vagy
zoldpomaz.hu honlapokon.)
Ezután jó hangulatban
visszatértünk a mûvelõdési
házhoz, ahol megköszöntük a
polgárõrök és a helyi rendõrség kiváló segítségét. Itt jelentettük be azt is, hogy a
Dera-patak töltésén megvalósuló kerékpározható felület
és a hozzá kapcsolódó közút
alatti átjáró, valamint lépcsõ
elkészítéséhez végre megvannak az engedélyek, és elkezdõdhet a
tényleges munka. A két éve megnyert
pályázati pénz azonban nagyon kevés,
szükséges lenne még mindenki, így a
kerékpáros közösség támogatására is.
Hisszük: van szándék és igény, és
Pomáznak lesz végre kerékpáros összeköttetése Európával.
Pomázi Civil Klímakör

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

A munkaviszonyról – mindenkinek V.
A RENDKÍVÜLI FELMONDÁSRÓL
Kedves Olvasó, elõzõ cikkünkben beszélgettünk a munkajogi perek kérdéseirõl, a perben bizonyítandó tényekrõl és bizonyítási teherrõl. Volt röviden szó a rendes felmondásról. A jelen részben a felmondás egy másik válfajáról, a rendkívüli
felmondásról lesz szó.
A rendes és a rendkívüli felmondás is
egyoldalú, címzett jognyilatkozat, mely
egy jogviszony, esetünkben a munkaviszony megszüntetését célozza. (Megjegyzem, hogy a jog világában minden huzamosabb idõre létrehozott jogviszony felmondható, ilyen pl. még a bérleti jogviszony, minthogy a feudalizmus hûbérúri
„örökös szolgasága” óta nem lehet olyan
jogviszonyt érvényesen kötni, amely nem
szüntethetõ meg.) Óriási különbség
ugyanakkor, hogy a rendes felmondás garanciákhoz kötött, ugyanakkor szabadon
választható intézkedés, míg a rendkívüli
felmondás elsõ sorban szankciós jogkövetkezmény, csak kivételes feltételek esetén
alkalmazható. A szankciós jellegbõl következik, hogy a rendkívüli felmondással a
munkaviszonyt felmondási idõ nélkül, azaz azonnali hatállyal lehet megszüntetni.
Ez a jog mind a munkavállalót, mind a
munkáltatót megilleti. Alapos rendkívüli

felmondás esetén a munkavállaló nem jogosult sem felmondási idõre, sem erre az
idõre átlagkeresetre, és nem illeti meg végkielégítés sem. Ha ilyen szigorúak a jogkövetkezmények, akkor lássuk a rendkívüli felmondás feltételeit, korlátait: bármely
fél él is vele, köteles azt a törvény szigorú
elõírásainak megfelelõen megindokolni,
továbbá szigorú határidõk is vonatkoznak.
A Munka törvénykönyve (Mt.) szerint
két okból kerülhet sor rendkívüli felmondásra: ha a másik fél a munkaviszonyból
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyosa gondatlansággal jelentõs mértékben megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Fontos követelmény, hogy a rendkívüli felmondás akkor megalapozott, ha az
elõzõ két mondatban szereplõ valamennyi
feltétel egyidejûleg fennáll és bizonyítást
is nyer. A lényeges kötelezettségszegés
körében a munkavállaló terhére eshet: a
munkáltató vagyontárgyainak eltulajdonítása, az üzleti titkok jogosulatlan személylyel közlése, az utasítások jogellenes megtagadása, a munkavégzés megtagadása,
engedély nélküli eltávozás, távollét, alkoholos befolyásoltság stb. A munkáltató fõ-

KERESI A RENDÕRSÉG!

A Szentendrei Rendõrkapitányság eljárást folytat dolog elleni erõszakkal nagyobb értékre elkövetett
lopás bûntettének elkövetése miatt
ismeretlen tettes ellen.
Ismeretlen tettes 2011. július 3.
és 2011. július 14. közötti idõben
Surányban, teraszajtó befeszítés módszerével
behatolt egy nyaralóba, ahonnan különbözõ
berendezési tárgyakat tulajdonított el.
A Szentendrei Rendõrkapitányság a mellékelt fényképeken látható tárgyakat keresi.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a képeken
látható tárgyakkal kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek, hívják a Szentendrei
Rendõrkapitányságot a 06-26/310-233-as telefonszámon, vagy a rendõrség 107-es hívószámát.
Szentendrei Rendõrkapitányság

szabályként lehetõséget kell biztosítson arra, hogy a munkavállaló a vele szemben
felhozott kifogások ellen védekezzen.
Az elmúlt cikkben már említettük a bizonyítási teher kérdését. A rendkívüli felmondás esetében is irányadó az a szabály,
hogy a felmondás indokának valóságát és
okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania.
A határidõk tekintetében – a rendkívüli
felmondás szigorú szankciós természete
miatt – a törvény szoros határokat támaszt.
Szubjektív határidõnek mondjuk azt, hogy
a munkáltató az eseményrõl, okról való tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül
élhet a rendkívüli felmondással. Objektív
határidõ a cselekmény, mulasztás elkövetésétõl számított egy év. Bármelyik határidõ eltelt, azt követõen már nem lehet jogszerûen a rendkívüli felmondás jogával élni. A határidõk tekintetében fontos, a munkáltatót kötelezõ szabály, hogy amennyiben a rendkívüli felmondás szükségességének, indokoltságának megállapításához
vizsgálatot kell a munkáltatónál lefolytatni, akkor az esemény megtörténtét követõen haladéktalanul el kell rendelni és a lehetõ legrövidebb idõn belül le is kell folytatni, majd az eredmény ismeretében rendkívüli felmondás tárgyában a döntést a szubjektív határidõn belül meg is kell hozni.
Ugyancsak az idõ múlásával összefüggõ
szabály az, hogy mennyiben lehet a rendkívüli felmondás során a munkavállaló korábbi jogszerûtlen magatartásaira hivatkozni. Ez két korláttal megengedett: egyrészt csak a rendkívüli felmondásban megjelölt kötelezettségszegéssel azonos vagy
ahhoz hasonló magatartásra lehet hivatkozni (pl. többszöri késés), másrészt akkor, ha a korábbi kötelezettségszegés(ek) a
rendkívüli felmondásra okot adó kötelezettségszegéssel együtt éri el azt a mértéket (szándékosság, gondatlanság stb.), ami
így együttesen már a rendkívüli felmondást jogszerûvé teszi. (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

FELHÍVÁS NYUGDÍJASOKNAK

Szüreti torta

A Pomázi Állatvédõ Egyesület szeretne segíteni a
pomázi nyugdíjas kutyatulajdonosoknak az állatok
élelmezésében. A rászorulók menhelyünkrõl állati
eredetû, emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszereket (húskészítmények) vehetnek át – természetesen telefonon történõ egyeztetés után – a készlet
erejéig. Kérjük megértésüket, mivel nem áll módunkban mindenkinek segíteni.

Immár beköszöntött az õsz,
itt a szüret ideje. Az idei
nyár különösen jó évjárású
borokhoz érlelte a szõlõt.
Nemcsak a csemege, de a
borszõlõk is mézédesek.
Mostani receptünkhöz remekül felhasználható bármilyen fajta. Ez az egyszerû sütemény nemcsak finom, de szép is.
Hozzávalók:
20 dkg liszt,
2 teáskanál élesztõ,
5 dkg cukor,
1 vaníliás cukor,
5 dkg olvasztott vaj,
120 ml meleg tej.
Töltelék:
25 dkg kimagozott, színes
szõlõ,
100 ml tejszín,
1 ek cukor,
1 tojás sárgája,
1 csomag vanília ízû, fõzés
nélküli pudingpor.

A tészta hozzávalóit öszszegyúrjuk, gyümölcstorta
sütéséhez használt forma
méretûre nyújtjuk, és a formába igazítjuk. 15 percig
pihenni hagyjuk. Közben
elkészítjük a tölteléket. A
tojás sárgáját a cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk
a tejszínt, végül a pudingport csomómentesen elkeverjük benne, és a tésztára
öntjük. A szõlõszemeket
szépen elrendezzük benne.
Elõmelegített sütõben 180
fokon kb. 30 percig sütjük.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Október a betakarítás hónapja. Felszedjük a gyökérzöldségeket, és tárolóba
tesszük a téli hónapokra.
Nagyon fontos, hogy
a tároló helyiség
ne legyen meleg
és nyirkos.
A gyümölcsfák telepítésére
a legkedvezõbb
az október vége.
Ha több fajta fát és
szõlõt ültetünk, nagyon hasznos lehet térkép
készítése, mert akkor évek
múlva is pontosan tudjuk,
hogy hová, mit telepítettünk. Ha az altalajunk rossz,
cseréljük ki, a gödröket lássuk el bõséges tápanyaggal.
Ezzel kedvezõ körülményeket teremtünk a csemetéknek, s az elsõ évekre biztosítjuk a fejlõdésüket. A fiatal suhángok mellé rakjunk
karót, és kötözzük hozzá. A
kitányérozás után alaposan
iszapoljuk be.
A fagyérzékeny Cannát,
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Dáliát, Kardvirágot szedjük
fel, kissé szárítsuk meg, és
száraz, nem túl meleg helyen teleltessük. Állandóan
felmerülõ
kérdés,
hogy az árvácska
kifagy-e
vagy
sem? Mikor jobb
ültetni, õsszel,
vagy tavasszal?
Az árvácska kétnyári, mindkét évszakban ültethetjük.
De vegyük figyelembe,
hogy ha októberben tesszük
földbe hat hónapig lesz virágunk. Ha tavasszal, akkor
csak két hónapig. A hidegek
elõtt alaposan locsoljuk
meg, mert ha száraz, kókadt
állapotban éri a fagy, biztosan elpusztul. Az õsz virága
a szín és formagazdag krizantém. Igen tartós, mert a
bimbós állapottól az elvirágzásig egy hónapon át virít.
Évelõ dísznövény, szakszerû beültetés és iszapolás
után biztosan áttelel.
Czilinger Attila

Igényüket a következõ telefonszámon jelezhetik:
26/323-113 (8 órától 16 óráig).

POMÁZ KERTÉSZE VOLT
Elhunyt Czilinger László,
„városunk kertésze”, a Porpáczy Aladár Kertbarát
Egyesület elnök-helyettese,
lapunk „Munkák a ház körül” címû rovatának vezetõje.
A visszásságokat sokszor
tollhegyre tûzte, a városért
és nem ellene hadakozott,
mert szülõvárosát, Pomázt
rajongásig szerette.
Ismert és népszerû ember
volt, a település virágai, fái,
díszcserjéi is rá emlékeztetnek. A szakértelmére, segítõkészségére bizton számíthattunk. 59 éves volt.
Nyugodjék békében!
V. M.

A KERTBARÁTOK VÁLLALJÁK
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.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 kertjei-

ket megmûvelni, vagy a növényeiket szakszerûen gondozni. Az igényeket összegyûjtjük a 06-20-957-3072es telefonszámon, a felmérés 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!
Porpáczy Aladár Kertbarát
Egyesület Elnöksége

Hasított tûzifa
mérve, szállítva, 2100 Ft/q.
06-20-235-88-37

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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