Pomázi Polgár
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

A TARTALOMBÓL
20 éves a testvérvárosi
kapcsolat...........................3.

XX. évfolyam, 11. szám, 2011. november

ÉLETHEZ MÉLTÓ SZABADSÁG
A FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 55. ÉVFORDULÓJÁRA OKTÓBER 23-ÁN 10
ÓRAKOR AZ ’56OS SZOBORNÁL
EMLÉKEZTEK AZ
ÉRDEKLÕDÕK.
HADHÁZY SÁNDOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ AZ ÜNNEPI
BESZÉDÉBEN AZT
MONDTA, HOGY
1956-BAN EGYSÉGES NEMZETKÉNT
MUTATTUK MEG
MAGUNKAT,
S
EGY PILLANATRA
KIVÍVTUK AZ EMBERI
ÉLETHEZ
MÉLTÓ SZABADSÁGOT.

A polgármester
nemet mondott .................. 4.
Hazádnak rendületlenül ... 5.
Jelentés az ülésterembõl...6–7.
Túlértékelés;
Élelmiszeradomány ............7.
Megkérdeztük:
– Mi jut eszébe
november 7-rõl?.................8.
Megkésett híradás IX.; ..... 9.
Az elsõ szólólemez................10.
A mester és tanítványai ....11.
Rendõrségi hírek;
Krimit-Tud? .......................12.
A munkaviszonyról
– mindenkinek VI. ..........13.
Marika konyhája;
Munkák a ház körül ........14.

Arad,
október 6.
Az 1849. október 6-án
Aradon kivégzett 13 honvéd tábornok emlékére
évek óta mécsest gyújtanak és koszorút helyeznek
el Pomázon, a városháza
kertjében felállított kopjafánál, és az épület falán
lévõ 1848-as emléktáblánál. Vicsotka Mihály köszöntõje után Gáspár
Sándor, a mûvelõdési ház
igazgatója visszaemlékezett a történelmi eseményre, majd Balázs László
Gábor színmûvész mondott verset. Az ünnepségen nagyon kevesen vettek részt, akik a Porpáczy
Aladár Kertbarát Egyesület kórusának a vezetésével énekelték a Szózatot
és a Székely Himnuszt.
V. M.

INGYENES

A

nyugati hatalmak akkori politikáját Albert
Camustól vett idézettel jellemezte: „Nem tartozom
azok közé, akik azt kívánják,
hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát
egy eltiprásra ítélt felkelésbe
a nyugati világ szeme láttára,
amely nem takarékoskodik
sem tapssal, sem keresztényi
könnyel, hanem hazamenve
felveszi házi papucsát, mint a
futball-szurkolók a vasárnapi
kupamérkõzés után. Túl sok
már a halott a stadionban. Az
ember a saját vérével rendelkezhet. A magyar vér oly nagy
értéke Európának, és a szabadságnak, hogy óvnunk kell
minden cseppjét. Azok közé
sem tartozom, akik úgy hiszik,
alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is bele kell törõdni a
terrorba. Ez a terror szocialistának nevezi magát, nem

több jogon, mint amikor az
inkvizíció hóhérai kereszténynek mondták magukat.”
Hadházy Sándor visszatekintve a kommunista történelemre felemlegette, hogy
1919-ben a Tanácsköztársaság 133 napja alatt 300 embert végeztek ki, politikai
okokból ezreket üldöztek.
1945-öt követõen – háromévi
demokratikus közjáték után –
kiépült a szovjet mintájú államhatalom és gazdasági
rendszer, amely 1989-ig állt
fenn. Hadifogságban maradt
400-430 ezer magyar, kényszermunkára hurcoltak 200220 ezret.
1945 és 1950 között háborús bûnösként felelõsségre
vontak 59 500 fõt, 24 ezret
elítéltek, 189-et kivégeztek.
Kétezren haltak meg az elnyomatás éveiben. 1948 és
1953 között rendõrségi kihá-

gások miatt 850 ezer fõt vontak eljárás alá, közülük 387
ezret
szabadságvesztésre
ítéltek. 1945 és 1953 között
több mint 40 ezren kényszerültek internáló táborba.
1951–1956-ig 17 ezer fiatalt
megbízhatatlannak minõsítettek, õket katonai szolgálat helyett 28 hónapi munkaszolgálatra vitték. Ugyanebben az
öt évben a katonai bíróságok
24 500 fõt ítéltek el.
A szónok azzal folytatta,
hogy 1956-ban azok kerültek
a barikád egyik oldalára, akik
hajlandók voltak egy szál
puskával, vagy molotov koktéllal szembeszállni az idegen
bitorló acélmonstrumaival. A
választás világos volt. Nagyon akarták a szabadságot.
Ma a függetlenségünk, demokratikus jövõnk megtartá(Folytatás a 2. oldalon)

KÖZÉLET

ÉLETHEZ MÉLTÓ SZABADSÁG
(Folytatás az 1. oldalról)
sa érdekében nem mindig
tudjuk, hol húzódnak a frontvonalak. A politikai hazugságok miatt nehéz megtalálni
a helyes utat. Nem érezzük
eléggé a veszélyt, ami a
nemzeti függetlenségünket,
szabadságunkat veszélyezteti. Külföldi hitelezõknek kiszolgáltatott, eladósodott,
önellátásra képtelen ország
nem lehet szabad és független. Addig nem, amíg minden forintunkat adósságtör-
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lesztésre fordítjuk, s nem
dönthetjük el, mire fordítjuk
a pénzünket. Most ebbõl az
ördögi körbõl kell kitörni.
„1956-ban példát adtunk a
világnak bátorságból. Egy
nép felkelt egy világbirodalom ellen, és minden ésszerû
számítást keresztül húzva, néhány napra kivívta szabadságát. Megmutatta, mint lehet a
szenvedésbõl erõt meríteni,
újra felkelni és feltámadni, új
rendet építeni, amely minden
magyarnak megfelel” – fejezte be Hadházy Sándor.

Az ünnepségen Balogh
Andrásné és Czilinger László posztumusz Pomázért kitüntetést kapott. Galántai
Deszõ ugyanezt az elismerést vette át.
A mûsorban közremûködött a Psalmus Kórus
Blaskóné Tímár Eszter vezetésével és Ásztai Csabáné
zongora kíséretével, valamint Túróczi Éva és Bor Viktor színmûvészek.
A nap további programjá-

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

Szentendre,
Sztaravodai u. 110.

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

Andi Kert
Faiskola és kertcentrum
Pomáz, Mártírok útja 23.
Nyitva:
kedd–péntek: 9–18-ig,
szo.: 9–17-ig, vas.: 9–13-ig
Régi magyar ellenálló
(rezisztens) gyümölcsfák!
Szabadgyökeres
gyümölcsfák érkeztek!
Telefon: +36 (70) 241 9001

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

ban koszorúztak az ’56-os
emlékfalnál a városháza
kertjében, valamint az új temetõben Katona Sándor, Rudas András, Bánóczi Fülöp
János, a régiben Cserbakõi
András, Mészáros György és
Farkas Zoltán, a szerb temetõben Szutter János sírjánál.
Este hat órakor a református
gyülekezeti teremben levetítették a Bûn és Büntetlenség
címû filmet.
Vicsotka M.

KÖZÉLET

20 ÉVES A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
Pomáz és OberhausenRheinhausen testvérvárosi
kapcsolata 2011 októberében
húszéves lett. Az évforduló
megünneplésére a német településrõl Martin Büchner
polgármester vezetésével
küldöttség érkezett hozzánk.
A Teleki-Wattay kastélyban tartott ünnepi testületi
ülésen levetítették a két évtized alatti találkozókról készített rövidfilmet, majd
Vicsi László köszöntõt mondott. Kiemelte, hogy Oberhausen-Rheinhausenben
mindig szeretettel és nagyrabecsüléssel fogadták a
pomáziakat. A két település
lakói között terebélyesedõ
kapcsolatok, alakultak ki, az
emberek önzetlenül segítik
egymást. „Örömmel tölt el,
hogy a testvérkapcsolat 20
éve töretlen, s õszintén remélem, hogy így marad további, 20-40-60 éven át.” Megköszönte az elõzõ városvezetõknek, hogy fáradoztak a
partnerség létrehozásában, s
õrködtek annak fenntartásán.
Martin Büchner a válaszában arról beszélt, hogy
Oberhausen-Rheinhausen és
Pomáz lakosai között régebben is voltak kapcsolatok. A
kitelepített emberek szívesen
látogattak vissza Pomázra, a
diákoknak cserelátogatásokat szerveztek, barátságok
szövõdtek. Kulin Imre polgármestersége idején aztán
hivatalos keretbe foglalták
az együttmûködést. A közös
Európa jelenthet közös

Fotó: Nagy Anna

pénzt, törvényeket, de az
emberek barátságát nem lehet felülrõl irányítani.
Kulin Imre volt polgármester, a város díszpolgára
arról beszélt, hogy a két település közötti kapcsolat felvételét a két német állam
egyesítése és a vasfüggöny
lebontása alapozta meg.
Klaus Dieter Heller polgármestersége idején a két képviselõ-testület döntött arról,
hogy megkötik a barátsági
szerzõdést. Pomáznak ez
volt az elsõ kapuja NyugatEurópa felé. A szerzõdés aláírásánál jelen volt Németország akkori nagykövete is. A
következõ
polgármester,
Martin Büchner a beiktatása
után Pomázra utazott, hogy
jelezze: a két helység közötti
együttmûködést nagyon fontosnak tartja. A 2002-ben és
2006-ban
megválasztott
pomázi polgármesterek is átvették a stafétabotot, s a testületekkel együtt mindent
megtettek azért, hogy a barátság erõsödjön.
Vicsi László megállapította, hogy az ünnepi testületi
ülés 9 fõvel határozatképes,
felolvasták a baráti szerzõdést szövegét, s ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megerõsítették azt.
A küldöttség egy hétig tartózkodott Magyarországon,
meglátogatták az idõsek napközi otthonát, s városunkon
kívül megnézték a Dunakanyar és Budapest nevezetességeit.
V. M.
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A polgármester
válaszol

A POLGÁRMESTER NEMET MONDOTT
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Az utóbbi hónapok testületi üléseinek napirendjeit olvasva, arra gondoltam, hogy
a képviselõkkel együtt akár
szabadságra is mehetne?
– Nem ártana kikapcsolódni a taposómalomból, de mivel indokolja a pihenõnapjaink kiadását?
– Például a szeptember 29i rendkívüli, és az október
18-i munkaterv szerinti ülésen rendre olyan kérdések
szerepeltek, amelyek a különbözõ felsõbb jogszabály-változások miatti kötelezõ rendeletmódosítások, voltak.
Gyakorlatilag a képviselõknek csak rá kell bólintaniuk a
hivatal, vagy a bizottságok
által elõkészített határozati
javaslatokra.
– Ebbõl nem következik,
hogy feleslegessé váltunk.
Ezek kötelezõ feladatok,
amelyeket az Állami Számvevõszék, vagy az egyéb kormányzati szervek vagy a saját
munkatervünk adnak az önkormányzatoknak. Ezeket, a
napirendeket is végig kell tárgyalni. Ilyen esetekben az
„aprómunka” a hivatalban és
a bizottságokban zajlik. A
testület érdeme, hogy a szavazásokkal nem húzzák feleslegesen az idõt. Most a
„kötelezõkbõl” van több,
mert zajlik az állami és az önkormányzati rendszer átalakítása. Jelenleg is nálunk tartózkodnak az Állami Számvevõszék dolgozói, találnak
olyan feladatokat, amelyeket
módosítani kell, s aztán be-
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építeni a Szervezeti és Mûködési Szabályzatba. Sajnos
mostanában nem tudunk
nagy döntéseket hozni, mert
mindennek az alapja a pénz.
Az nincs, ezért a napi hivatali munkák folynak a testületben is. Megértem, hogy ezek
az újság szerkesztõjének fejtörést okoznak, mert nem tud
érdekes történeteket megírni,
vagy nagy veszekedésekrõl
beszámolni, s az olvasók
sem rágják le a körmüket az
izgalomtól, de most ilyen
idõket élünk.
– A tavalyi választások óta
egy évnél több eltelt. Úgy is
mondhatom, hogy a második
ciklusa negyede. Én jól emlékszem, hogy mi szerepelt a
választási programjában,
mennyire reménykedett a
2011. év önkormányzatokat
segítõ intézkedéseiben. Érdekelne, hogy mint magánember, mint polgármester, miként értékeli az esztendõ történéseit?
– Sajnos, 2011 számomra
ugyanolyan nehéz volt, mint
az elõtte lévõ két év. A napjaimat a város létéért való küzdelem töltötte ki. A település
lakóinak az arcán is látom az
elkeseredettséget, a fásultságot. Egyre több elégedetlenséggel, türelmetlenséggel,
idegességgel találkozom. A
gondjaikat megértem, osztozom velük. A súlyosbodó
megélhetési nehézségeikért
nem az önkormányzatunk felelõs, de az emberek néha rajtunk vezetik le a feszültségeiket. Mi élünk a közelükben,
velünk találkoznak nap, mint
nap. A kérdésében azt mondta, hogy tavaly a választások
után tele voltam reménnyel.
Igen. Azt hittem, hogy az új
kormány gyorsan fog segíteni
az önkormányzatokon. Arra
azonban nem gondolhattam,
hogy ennyire kisöpört kasszát
vesz át. Reményre ad lehetõséget, hogy a megyei önkormányzatokon segített az állam, remélem a települési önkormányzatokra is hamar sor
kerül. Belátom, hogy idõ kell

a gyökeres változtatások bevezetéséhez. Nagyon bízom
abban, hogy rosszabb helyzetbe már nem kerülhetünk.
Tehát a kérdésére a rövid
válasz: egyik szemem sír, a
másik zokog.
– Minden év október 23-a
évfordulóján, a városi ünnepségen kitüntetéseket adnak.
Október18-án a képviselõk
döntöttek arról, hogy a civil
szervezetek javaslatára kik
lesznek a kiválasztottak.
– Pomáz Díszpolgára kitüntetést 2011-ben nem
adunk. Posztumusz Pomázért
elismerést
kap
Balogh
Andrásné, az egészségügyben végzett több évtizedes
példamutató
munkájáért,
ugyanezt szavazta meg a testület Czilinger Lászlónak a
város szépítésében, a Pomázi
Kertbarátok Porpáczy Aladár
Egyesületében tagként és elnökhelyettesként, valamint
újságíróként mutatott teljesítményéért. Pomázért kitüntetést vehet át Galántai Dezsõ a
Pomázi Polgárõr Egyesület
elnökeként, majd késõbb tagjaként végzett munkájáért.
– Az „Egyebek” napirendnél érdekesen alakultak a
dolgok. A kistérségben évekkel ezelõtt kiépített elektromos közigazgatási rendszer
fenntartásához fizetni kellene
az idei részletet. A jegyzõ aszszony azzal érvelt, hogy a
szolgáltatást elfogadtuk, ha
nem fizetünk, fizetési meghagyást kérhetnek, az perré alakulhat át, nehezen fogjuk bizonyítani, hogy a szolgáltatás
minõsége elfogadhatatlan
volt, mert a dokumentumok a
kistérségnél vannak. Ezt az
érvelést tartotta elfogadandónak Kósa Anikó alpolgármester is. Ön azonban arra
kérte a képviselõket, hogy ne
szavazzák meg a részletfizetést. Kérem, indokolja meg az
újságnak az álláspontját!
– A jegyzõ asszony hivatalvezetõ, nem politikus, úgy
látja, hogy ezt a tartozást ki
kell fizetni. Azaz, a szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár.

Ezt normális esetben én sem
vitatom. Csakhogy, amikor
évekkel ezelõtt Pomáz városát is belekényszeríttették ebbe az „E” közigazgatásba, azt
ígérték, hogy kifogástalanul
fog mûködni, az emberek a
lakásukból intézhetik az
ügyeiket. Ám a rendszer 80
százaléka a mai napig sem
mûködik. Ezt sok polgármester megelégelte. Én is azt
mondom, hogy tisztelem és
becsülöm Szentendrét, de a
rendszer kierõltetése hibás
döntés volt. Vagy biztosítani
kellett volna a mûködését,
vagy abbahagyni a szolgáltatást. Az szerintem tarthatatlan, hogy használhatatlan
szolgáltatásért fizessünk évi
17 milliót. Ráadásul a kistérség visszatart olyan közérdekû adatokat, amelyeket nyilvánossá kellene tennie.
– Június 20-án a rendszert
kikapcsolták. Mi hogy teszszük közzé az adatokat?
– Folyamatosan töltjük fel
a honlapunkat, lassan kész
lesz, s az eddigi tizedrészéért
mûködtetni fogjuk. Egyébként azt gondolom, hogy a lakosság 10 százaléka böngészi
a város honlapját, a másik 20
százalék nézi a Pomáz TV-t,
a többiek a Pomázi Polgárból
tájékozódnak.
– Vannak-e friss ismeretei
az önkormányzati törvénytervezet alakulásáról?
– Csak annyi, amennyi a
médiában megjelenik. Azt tudom, hogy a benyújtott törvénytervezet igen kemény.
Hallani arról, hogy az iskolák
mellett a tûzoltóságokat is átveszi az állam. Itt felmerül az
önkormányzatok vagyongyarapításának kérdése. Ugyanis
sok vagyont az önkormányzat pénzébõl növeltek. Az állami átvételüket akkor tartanám igazságosnak, ha cserében a kormány átvállalná az
önkormányzatok kötvényadósságát. Akkor is csak fájó
szívvel. Ha az adósságunk a
nyakunkban marad, mibõl fizetjük vissza? Jogot adnak
nekünk adók kivetésére? Az
embereknek nincs pénzük.
Azokból az adókból szinte
semmi sem fog befolyni…
Vicsotka Mihály

IDÕSZERÛ

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL...

A politika változása a közelmúltig ismeretlen fogalmat tanított meg velünk. A
„Honosítás”-t. Ami azt jelenti, hogy a Trianoni béke miatt határainkon kívülre
kényszerített magyarok magyar állampolgárságot kérhetnek és kaphatnak. A lehetõséget
Nagyszombattól
Brassóig, Varasdtól Eszékig
nemzedékek várták. Amelyek akkor sem tagadták meg
nemzetüket, amikor a hûségükért a mindennapi kenyerüket, családjuk nyugalmát,
szabadságukat veszélyeztették. A rájuk kényszerített új
„hazájuk” urai el akarták érni, hogy a magyarság ne zavarja az óhajtott „nemzeti”
államukat.
Az anyaország a trianoni
határokon kívülre ûzött honfitársainknak végre bizonyította: a nemzethez tartozóknak tartja õket. Ez a „Honosítás”. S hogy a meggyötört

lelkeknek milyen felszabadulást jelent, bizonyítják
azok a megnyilatkozások,
amelyeket a magyar állampolgárságukat visszakapottak tesznek.
Honosítások a pomázi városházán is zajlanak. Az ünnepség levezetõje a mindenkori alpolgármester. A fogadó „oldalról” az õ személyisége, kisugárzása határozza
meg az esemény hangulatát,
rangját. Kósa Anikónál az
egyéniségébõl adódóan biztosított. A két világháború utáni
rablóbékék szerzõdéseit én is
az életemet keserítõ tragédiaként tartom számon. Érthetõ,
hogy nagy érdeklõdéssel vettem részt a honosításon.
A képviselõk tanácstermét
az alkalomhoz illõen feldíszítették. A Körösfõ-Nyárszófaluból érkezett Kovács
István, felesége Edit és két
gyermekük, Anita és Attila
megilletõdve ültek a barátaik

és a nemzeti szalagot öltött
alpolgármester asszony elõtt.
Az ünnepség hivatalos részében Kósa Anikó alpolgármester bejelentette, hogy az
okmányok tanúsága szerint a
Kovács család kérésének
nincs törvényes akadálya, s
õket a Magyar Köztársaság
Elnöke honosította.
Az eskü szövegét, hogy
Magyarországot hazájuknak
tekintik, a Magyar Köztársaságnak hû állampolgárai
lesznek, az alkotmányát és a
törvényeit tiszteletben tartják, megtartják, hazájukat az
erejükhöz mérten megvédik,
képességeiknek megfelelõen
szolgálják, már könnyeik folyásának ellenállni nem tudva ismétlik. A Szózat és az
aláírások után az alpolgármester asszony a virágcsokrok átadása közben, látható
meghatódottsággal csak anynyit tudott mondani, hogy
„Jó egészséget és boldogu-

lást kívánok az új hazátokban is!” S az egyetlen bensõséges, tegezésbe fordított
mondatban benne volt a szeretet, aggódás és jókívánság.
A családfõ, már magyar állampolgárként, a férfiember
tiszteletet kiváltó könnyezése közepette próbálta az érzelmeit
megfogalmazni:
„Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy a családomnak és
nekem mit jelent a honosítás.
Végre elérkezett a pillanat,
amely után igazán magyarnak vallhatjuk magunkat.
Adja Isten, hogy aki akarja,
tapasztalja meg ezt az érzést!”
Kovács István és családja
áprilisban adta be a honosítási kérelmét. A jóváhagyás
most érkezett meg. Pomázt
azért választották az ünnepség helyéül, mert itt élnek a
barátaik: dr. Varjú Imre családja és Kósa Anikó.
Vicsotka

FELÚJÍTÁS EU-S PÉNZBÕL
A 100 százalékban állami tulajdonú Gálfi Béla
Nonprofit Kft.-ben befejezték az áprilisban kezdett energetikai beruházást. 142 millió forintból a Pomáz–
Kiskovácsi kórházban 3200 négyzetméteren végeztettek
tetõszigetelést, 7300 négyzetméteren falszigetelést és kicseréltek 368 nyílászárót.
A fejlesztés eredményeként csaknem kétharmaddal
csökkent az intézet éves fajlagos hõenergia igénye, és
2700 GJ energiahordozó-megtakarítás várható.
Fotónkon a P-1-es jelû épület látható a felújítás után.
Vicsotka
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ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén
18 órától fogadóórát tart
a Mesedombi óvodában.
HALÁSZNÉ GAMBÁR MÁRIA
a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános
Iskolában.
VIASZ TIBOR
a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-360-7418
Minden hónap második csütörtökén
18–19 óráig fogadóórát tart, a Teleki-Wattay
kastélyban. (Templom tér 3.)
KÓSA ANIKÓ alpolgármester
és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-286-9830
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.
TURCSÁNY PÉTER
az 5-ös választókörzet képviselõje
Tel.: 06-26-328-491
Minden páros hónap 2. hétfõjén 18 órakor tart
fogadóórát a Szt. Miklós téri Karitász Házban.
Aktuális kérdéseiket elõzetesen is jelezhetik
a turcsany@krater.hu email-címen.
VICSI LÁSZLÓ polgármester
és a 6-os választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfõjén 13 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán.
NAGY ATTILA
a 7-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor
tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlõjében.
RÉDEI IMRE
a 8-as választókörzet képviselõje.
Tel.: 06-20-9289-718
E-mail: redei.imre@freemail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
a Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.
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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

NEM FIZETNEK A KISTÉRSÉGI
INFORMÁCIÓS RENDSZERÉRT
Meghallgatták a német, szerb, cigány és szlovák kisebbségi önkormányzatok idei beszámolóját. A testület a CKÖ mûködésében bekövetkezett javulást figyelemre méltónak tartja.

S

zeptember 29-én rendkívüli testületi ülést tartottak a képviselõk. Minárik Líviát 2011. október 1.–
2016. július 31-ig kinevezték
a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának. Jóváhagyták a Mátyás Király
Általános Iskola napközis
csoportbõvítését. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsõde
többcélú, közös igazgatási intézmény a szakértõi véleménnyel együtt benyújtotta a
nevelési programját, amelyet
a testület jóváhagyott.
Városunk évrõl évre részt
vesz a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók támogatására létrehozott
Bursa Hungária Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. Az
idén 1,5 millió forintot szavaztak meg erre, s a 2012-es
költségvetésben is ennyit irányoznak elõ.
Az október 18-i rendes ülésen 9 napirend szerepelt. A
település kisebbségi önkormányzatai a (német, a cigány,
a szlovák, a szerb) számoltak
be a tevékenységükrõl. Vicsi
László polgármester mind a
négy kisebbség munkáját
megdicsérte, kiemelte a szerbeket és a németeket, amelyek országos hírûvé nõtték ki
magukat, és rendezvényeket
hoznak Pomázra. Kósa Anikó
a cigányok teljesítményét
emelte ki. Halászné Gambár
Mária azt említette meg,
hogy a kisebbségekre mindig
számíthat a bizottsága által
szervezett programokban.

Külsõ szemlélõnek az tûnhet fel, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatban a
tavaly õszi választások óta
helyreállt a rend. Nincs veszekedés, nincsenek feljelentések. Magam is emlékszem
rá, hogy évekkel ezelõtt néhányszor még az is megesett,
hogy a képviselõk nem fogadták el a beszámolójukat. Ehhez képest most a gyermekeknek foglalkozásokat szerveznek, kifestették a székházukat, pingpongasztalt, edzõfelszereléseket helyeztek el benne. Cigánytáncot oktatnak, tini diszkót tartanak. A Karitász Házban részt vesznek az
adományok osztásában.
Eladtak egy 327 négyzetméter nagyságú termõföldet 925
ezer forintért. Volt még telekalakítási és kisajátítási eljárás
megindítása. Feltûnt, hogy
minden „telekügyben” hozzászól Rózsa Gyöngyvér képviselõ, az elõzõ városi fõépítész,
s próbál szabálytalanságokat
felfedni az eljárásokban. Ám
rendre kiderül, hogy a hivatal
intézkedései helyesek.
Módosították az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
A Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetõjének megbízását 2012. január 31-ig meghosszabbította,
hogy a céget jogszerûen megszûntethessék.
Vitát váltott ki, hogy fizessenek-e vagy sem az elektromos információs rendszerért,
amelyet a kistérségben mû-

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

IDÕSZERÛ

TÚLÉRTÉKELÉS

ködtetnek. Mint a polgármesteri interjúból kiderül, a jegyzõ asszony és az alpolgármester asszony véleménye az volt,
hogy fizessük a részletet. Azt
minden képviselõ elismerte,
hogy a rendszer máig nem
használható. Tehát az eddig
befizetett pénzünkért nem kapunk szolgáltatást. Igaz, annak idején, amikor beléptették
Pomázt is, aláírtuk, hogy az
„E” információs rendszer ránk
jutó, a lakosságszámtól függõ
összegét, fizetjük. Végül abba
maradtak, hogy várjuk ki az új
önkormányzati törvényt, az
nyilván komoly változásokat
fog hozni, addig ne fizessünk.
Lehet, hogy egyszer, késõbb,
mégis zsebbe kell nyúlni, de
most fontosabb dolgokra kell
a pénz.
A Szent Miklós Alapítvány
az önkormányzat helyett végez kötelezõen ellátandó feladatokat. Jelezték, hogy csak
október 31-ig van pénzük a
mûködésükre. Ám ha az ön-

kormányzat tud adni 241 ezer
forintot, azzal december 31-ig
kihúzzák. Mivel ez jóval kisebb összeg, mint ami még
járna az alapítványnak, s többe is kerülne a városnak, ha
az alapítvány helyett magának kellene a kötelezõ feladatokat ellátni, a nagy szegénység ellenére megszavazták a
támogatást.
Minden képviselõ egyetértett azzal, hogy a november 6i határidõig nyújtsuk be a pályázatunkat az ÖNHIKI (az
önhibájukon kívül nehéz
helyzetbe került önkormányzatok) számára biztosított
összegre.
Sarkadi Attila a Jobbik Magyarországért képviselõje tárgyilagosnak és tényszerûnek
minõsítette a Héder Géza 56os elítélt anyagi támogatásával kiadott 1956 Pomázon címû könyvet, és arra kérte a
társait, hogy minél többen vásárolják meg a mûvet!
Vicsotka

ÉLELMISZERADOMÁNY
Pomáz Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi
és Sport Bizottsága a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által meghirdetett pályázaton október elsõ hetében ismét mintegy 600 személy számára osztott élelmiszeradományt.
Az adományok kiosztása, az elõzetesen a civil szervezetek
és az önkormányzati intézmények ajánlásai alapján egyeztetett lista szerint történt.
A rászorulóknak kiosztott élelmiszercsomagokban liszt,
száraztészta és keksz volt.
A program megvalósításában, a kiosztásban, segítséget
nyújtottak a Szociális Szolgáltatási Központ tagintézményei:
az INO, a Családsegítõ Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat,
a bölcsõde, valamint az iskolák és óvodák munkatársai és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai.
Az adománnyal sok családnak, egyedülálló és idõs embernek szereztünk örömet.
KÖSZÖNET A MAGYAR ÉLELMISZERBANK
EGYESÜLETNEK ÉS MINDENKINEK, AKI
MUNKÁJÁVAL TEVÉKENYEN RÉSZT VETT
A PROGRAM SIKERES VÉGREHAJTÁSÁBAN!

A Pomázi Polgár októberi számában a szeptember 23-án tartott „családias” pomázi napról írtam. Azt emeltem ki, hogy a
pénzszûkébõl, a szükségbõl összefogást teremtettek azok, akik
a saját zsebükbõl áldoztak arra, hogy együtt töltsünk egy napot.
Ebbõl azt a reményt fogalmaztam meg, hogy talán erõsödni fog
e példa kapcsán a pomáziság érzete.
A lap utcára kerülése után telefonhívást kaptam, s az általam
ismert polgártársam kifejtette az ellenvéleményét, mi több,
rosszallását, amiért a Pomáz Napja rendezvényébõl rossz következtetést vontam le. „Elég ideje vagy már részese a helyi
közéletnek, hogy tudd: itt senki nem törõdik a település dolgaival, az emberek elfordultak a politikától, a politikusok megítélése a legrosszabb, teljes a közöny, az elkeseredés, mindenki
örül, ha a lakása rezsijét fizetni tudja. Ne keltsél hát illúziókat,
talmi remények hangoztatásával.”
Az ismerõsöm borúlátása kedvetlenné tett. Az általánosításai
vakvágányra vezetik, s olyan meggyõzõdéshez juttatják,
amelynek az eredménye a teljes passzivitás. Ebbõl pedig sem az
egyénnek, sem a közösségnek haszna nem származhat.
Vegyük sorba az általánosításokat!
„Itt senki nem törõdik a település dolgaival.” Én minden felkészülés nélkül fel tudnám sorolni ötven ember nevét, városvezetõtõl civil szervezet tagjáig, akik rendszeresen jelentkeznek
mindenféle „társadalmi” munkára. Sõt az a meggyõzõdésem,
hogy az aludni hazajárók között is számosat lehet találni, aki ha
kell kiáll a gátra a település érdekében.
„Az emberek elfordultak a politikától.” Általában nem, bizonyítják ezt a különbözõ szavazásokon résztvevõk, a napilapok
és tévécsatornák ilyen mûsorainak nézettsége, a demokratikus
jogok gyakorlása, a civil szervezetek növekvõ súlya. Az emberek néhány politikustól távolodtak el, mert eljátszották az a bizalmat, amit a szavazók nekik juttattak. Ennek a folyamodványa, hogy a politikusok megítélése más szakmákkal összevetve
valóban a legrosszabb. De a politikáé korántsem ennyire rossz!
Ha így lenne, a parlamenti választások után másfél évvel a Fidesz–KDNP koalíció népszerûsége nem lenne csaknem azonos
a választások idején lévõvel.
„Teljes az elkeseredés és a közöny.” Az emberek pénztárcája tényleg sovány. Sokan a tartalékaikat élik fel. A fogyasztás
visszaesett. Mindenki tisztában van vele, hogy a válságnak még
nincs vége. De az elkeseredés és a közöny nem taglózta le a társadalmat. Most vizsgáztunk jelesre az EU elnökségben. Tízezrek folyamodnak magyar állampolgárságért. Csak jönnek a
nagy befektetõk. Mûködni kezdenek a munkanélküliek megsegítésére, a deviza hitelesek megmentésére hozott intézkedések.
Az árvíz és a vörös iszap károsultjai tapasztalhatták a nemzet
összefogását. Hozhatok példát helybõl is: a Pomáz Napját az
önkormányzat szerény támogatásával, teljesen a helyiek rendezték. A körforgalom, az 56-os szobor a mûvelõdési ház környékének rendben tartása, virágosítása a városnak nem kerül
pénzébe, azt a civilek gyûjtik össze. Ugyanez e helyzet a Szent
István parkban és a Kliszán is. Ismerek vállalkozókat, akik türelmesen várnak elvégzett munkájukért járó pénzre, mert tisztában vannak az önkormányzat anyagi gondjaival. A képviselõk
régen nem kaptak tiszteletdíjat, ha mégis, többen nem veszik
fel, támogatásokra fordítják.
Valóban a többségnek egyre nehezebb a lakásuk rezsiköltségeinek a fizetése. A felmérések szerint azonban nem vonatkoznak „mindenkire”. A kormány itt is több intézkedéssel próbál
segíteni. Az idén például nem emelkednek a gáz árak, kompenzációt is kapnak a valóban rászorulók.
A gondra, bajra nem az a gyógyír, ha lelógatjuk a fejünket a
térdünkig, s feladjuk a harcot. Veszni hagyjuk azt a keveset is,
amibõl még ki lehet hozni valami eredményt. Mert jót tett-e az
elkeseredett paraszt, aki a jégverte szõlõje láttán baltát ragadt, s
azzal a felkiáltással, hogy „Na, nézzük csak úristen, mire megyünk mi ketten!” az összes tõkéjét kivágta. Inkább hívjuk fel a
Vicsotka
figyelmet a bíztató jelekre!
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Megkérdeztük:
idõ– MI JUT ESZÉBE NOVEMBER
szak kül7-RÕL?
ügyminisztere Horn Gyu– SZEMÉLYESEN ÉLTE ÁT
la utoljára koszoA MEGEMLÉKEZÉSEKET,
rúzta meg a szovjet
VAGY VALAMELY FORhõsi emlékmûvet. Ettõl
kezdve erõsödött mindjobRÁSBÓL ISMERI
ban a kommunistaellenes
A TÖRTÉNELMI
közhangulat.
ESEMÉNekünk még úgy tanították
évtizedeken keresztül, hogy
NYEKET?

K. Gábor
oktató
Amit még a középiskolában tanítottak történelem
órákon, emlékeimben a következõk maradtak meg:
1917. november 7-én
Oroszország munkásosztálya
a parasztsággal, az elnyomott népekkel, Lenin, és
Sztálin Bolsevik Pártjával
megdöntötte a kapitalizmust,
és megteremtette a világ elsõ
szocialista államát: a Szovjetuniót.
A Szovjet Forradalom
Gyõzelmének napját 1950ben nyilvánították ünnepé.
Ekkor vette fel Lenin nevét a
Nagykörút, ünnepi dátumként az Oktogon. 1956-ban
szovjet harckocsival Pestre
érkezõ Kádár egyik rendelete
volt, hogy munkanappá minõsítse a Szovjet forradalom
napját, eltörlik az orosz
nyelv kötelezõ oktatását, miközben a Vörös Hadsereg
éppen Sztálin várost (mai
Dunaújváros) ostromolta.
Egy évvel késõbb már
megint piros betûs ünnepé
vált november hetedike. Az
Operaházban a szónok Apró
Antal volt, és következõ napon koszorúzást tartottak a
Szabadság téren. Fellõtték a
szovjetek a második Szputnyik rakétát, 1957. november
elején ûrkutyával a fedélzetén.
November 7-e, mint állami
ünnep 1988-ban volt utoljára
Magyarországon. Ezt az idõszakot felnõtt fejjel éltem
meg. A Népszabadság rendszeres olvasójaként emlékszem, hogy az újság címlapján már csak kis képen látszik távolról az Auróra. Ezen
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1917-ben az Auróra cirkáló
ágyúi sorozatlövéseket adtak
le, a téli palotát ostromolták.
S most már életem delén kiderült, s hallani, olvasni is lehet, hogy a szovjet történetírás nem teljesen egyezik
meg a valósággal.

Á. Imre nyugdíjas
Mi jut eszembe november
7-rõl? Hát, hogy a szocializmus idején megünnepeltük,
hogy mások leigáztak bennünket. Kényszerrel kellett
kisdobos, illetve úttörõ nyakkendõben, ünnepi ruhában
feszíteni, s tisztelegni a szovjet hõsök emlékére, akik a
szocializmust vívták ki. S nekünk rendben követni kellett
parancsaikat. Kötelezõ volt
tanulni az orosz nyelvet. A
Magyar Himnusz mellett a
Szovjet Himnusznak is el
kellett hangzania ezen ünnepek alkalmával.

E. Zoltán vállalkozó
Nekem november 7-rõl az
orosz forradalom jut eszembe, amit tanultunk róla. Már
szerencsére más szelek fújnak, és nem ünnepeljük.
Az én korosztályomat kötelezõ piros nyakkendõs ünneplésbe kényszerítették, így
személyesen éltem át a Kádár-korszakot. Az akkori történelemkönyvek is ennek
szellemében íródtak. Az ebbõl tanultakból már igen kevés maradt meg az emlékezetemben.

T. József nyugdíjas
Sokat foglalkozom hazánk
múltjával, írásokat, tanulmányokat olvasgatok, többek
között a felvetett témával
kapcsolatban is.

November 7-én történt a nagy októberi forradalom 1917-ben (pravoszláv
idõszámítás szerint okt. 25.),
amikor is a bolsevikok megdöntötték az ideiglenes kormányt. A felkelés Pétervárott
kezdõdött.
A Vörös Gárda csapatai
körülzárták a kormány székhelyét, a Téli Palotát. Lenin
irányította a további lépéseket. A bank, a telefon a felkelõk kezébe került. A Téli
Palotában rekedt miniszterek
elutasították az ultimátumot,
ezért az Auróra cirkáló lövései jelt adtak az ostrom megkezdésére. Lenin vezetésével
összeült a Szovjetek Összoroszországi Kongresszusa,
amelyben kimondták, hogy
minden hatalom a szovjetek
kezébe került. Kormányrendeletet adtak ki a hadviselõ
országoknak a békérõl, valamint arról, hogy a parasztok
rendelkezésére bocsátják a
földet. Megalakul az elsõ
szovjet kormány, amely forradalmi rendelkezéseket hozott, ilyenek például a 8 órás
munkarend, valamint elismerte minden nép egyenjogúságát, és önrendelkezési
jogát. November 8-án az
egész palota a forradalmárok
kezébe került, a minisztereket letartóztatták. Lenint
megválasztották a Népbiztosok Tanácsának elnökévé.
Ennek történelmi eseményeirõl emlékeztek meg
hazánkban több évtizeden
keresztül. Ünnepségeken,
amelynek rendszeres résztvevõje voltam, felhangzottak
kivétel nélkül a Szovjet Himnusz, valamint például az Internacionálé: a nemzetközi
munkásmozgalom legelterjedtebb zenéje: „Föl, föl, ti
rabjai a földnek”. Nem maradhatott el a „Fel vörösök
proletárok” munkásmozgalmi dala sem.

M. Csaba szakács
Elnézést kérek, hogy nem
akarok nyilatkozni, fõleg
még politikai téren sem. Az
ünnepeket nem szeretem,
sem a megmozdulásokat. Én
egy magányos farkas vagyok.

S. László nyugdíjas
Magyarországon az ötvenes évektõl kezdve ünneplik

ezt a november 7-i napot, és
mivel munkaszüneti napot
jelentett az emberek számára, szükségbõl elfogadták,
szívbõl azonban egy jelentõs
réteg nem tudta értékelni a
megemlékezéseket. Ezeket
az ünnepnapokat az államvédelmi szervek nagyfokú figyelme kísérte, egészen az
1989-es rendszerváltásig.
Mindenféle
rendbontást
mindezidáig az ünnepeken
szigorúan büntették.

E. Kálmán
ornitológus
November 7-e a rendszerváltást megelõzõen az akkori
hatalom által, az egyik legfontosabb állami ünnepnek
számított. Engem – és feltételezem, hogy a korosztályomba tartozók többségét is
– ezen a napon különösebb
ünnepi hangulat sohasem töltött el. Formálisan ugyan
nem volt elõírva, hogy ezen a
napon kötelezõ, azonban következetesen, határozottan
elvárták a dolgozó emberektõl az ünnepségen való részvételt. Akkor persze mindenkinek volt munkahelye. Gyakorlatilag a kötelezõ jellegüknél fogva ennek az ünnepnek egyetlen pozitívuma
volt, hogy ebbõl az alkalomból az akkori munkások és
alkalmazottak viszonylag jelentõs jutalmat kaptak.
Õszintén meg kell mondanom, hogy sokan – magamat
is beleértve – ezért tekintettük nagy várakozással az ünnepnap eljövetelét.
A rendszerváltást követõen
negatívumként éltük meg,
hogy politikai pártok különkülön ünnepelték az állami
ünnepeket. Az ilyen jellegû
megemlékezésekre a politikai harc és ellenségeskedés
lett a jellemzõ. Kirívó példának tartom a 2006. évi tüntetéseket, amelyek súlyos
rendzavaráshoz, rongálásokhoz vezettek.
Félek attól, hogy a jelenlegi nehéz és egyre romló gazdasági helyzetben az embereknek végleg elegük lesz a
politikából, és elfordulnak a
közéleti eseményektõl, így
az állami ünnepektõl is.
Meghitt ünnepként megmarad talán a karácsony és
az óévbúcsúztató.
Ádor Katalin

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS iX.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
Az átmenet
November 4. után…
Az elsõ felderítõ orosz tank 6-án vagy 7én jelent meg Pomázon. Csobánka felõl érkezett, és a nemzetõr parancsnokságra, a tanácsháza felé tartott. Ekkor Héder Géza és
helyettese, Rudas András volt szolgálatban.
(A nemzetõrség létszámát Varga õrnagy
parancsára 20 fõre csökkentették még november 4-én.) Fehér zászló nem lengett az
épületen. A tank a tornyát a ház felé fordította, tüzelõ állásba helyezkedett. Majd kiszállt a parancsnok, aki fõhadnagyi rangban
volt. Kíséretében egy rádiós és egy magyar
katonatiszt a pomázi Tomasevics László
tolmács volt. Felmentek a parancsnokságra.
A tiszt tolmács útján közölte, hogy ha csak
egy lövés is eldördül, a tank szétlövi a tanácsházát. De mivel nem ütköztek semmiféle ellenállásba, távoztak.
Forrás: Héder Géza
November 8-án a budapesti Állati
Fehérjefeldolgozó Üzemben szívlövés következtében meghalt Kiss András (1896.
december 6.) portás, pomázi lakos. A körülmények ismeretlenek.
Forrás: Böõr László
November 15-én éjszaka Pomáz és
Szentendre között felrobbantották a HÉVsíneket. A viszonylag csekély károsodás ellenére csak november 17-én állt helyre a
közlekedés. A részletek ismeretlenek.
November 17-én megindult a tanítás az
iskolában, de a sok hiányzó miatt gyakran
került sor csoportösszevonásra.
November 19-én a III. kerületi Karhatalmi Parancsnokság emberei lefegyverezték a
lakosságot. Csepel teherautóval érkeztek,
és meglehetõs türelmetlenséggel követelték
a parancsnokság melletti kis szertár kulcsát,
ahol a begyûjtött fegyvereket tárolták. A
kulcs a parancsnoknál volt, aki éppen hazament. Be akarták törni a szertár ajtaját. Végül is kis várakozás után kinyílt az ajtó, felpakolták a fegyvereket és távoztak. Ezek a
lakosságtól begyûjtött fegyverek voltak. (A
nemzetõrség folyamatosan gyûjtötte illetéktelen személyektõl a fegyvereket.)
Ekkor még maradtak fegyverek és lõszer
a Bem József utcai raktárban, és a színpad
alá rejtve a mûvelõdési otthonban. Bóna
Zsigmond többször telefonált az elszállítás
ügyében, de hasztalan. Késõbb a per során
ezt nem vették figyelembe.
Forrás: Héder Géza, Rudas András televíziós beszélgetés a kábel tv-ben
November közepén a Nemzeti Bizottság
megszûnt. Farkas Zoltánt visszaküldték
eredeti munkahelyére a postahivatalba.
A hónap folyamán néhányszor fegyverkeresõ katonaság járt a faluban. Sötétedéssel érkeztek. Az óbudai laktanyában állo-

másozó orosz páncélosok kísérték a karhatalmistákat. Tolmácsuk dr. Bálint József
Leningrádban végzett közgazdász volt, aki
elmondta, hogy a kutatás a Majdán-polán
folyt, az embereket beparancsolták házaikba, fegyveres õr állt az utcán az odavezetõ
úton, de a keresés eredménytelen volt. Ebben az idõben történt, hogy visszafoglalták
a kõhegyi katonai bázist is, amelyet a forradalom napjaiban felrobbantottak. A hely
õrizetlen volt, nem tartozott a pomázi nemzetõrök illetékességi területéhez. A bázis
visszafoglalása során szintén dr. Bálint József volt a tolmács, aki egy riport alkalmával beszélte el a történetet: „Egy lövészegységgel mentünk a Kõhegyi Turistaházhoz.
Elõttünk már tûzszerészek jártak ott, és
aknamentesítették a helyet. A parancsnok
megmutatta a helyet, ahonnan fölszedték az
aknákat. A helyszínre érve rengeteg lõszert
és gyári készítésû Molotov-koktélt találtunk, de nem volt ott senki, csak egy hosszú
fekete kabátos férfit láttunk elszaladni.
Nem állt meg a felszólításra, erre a parancsnok az egyik katonától elvette a karabélyt,
és három célzott lövést adott le. A férfi
megsebesült, a lövés a hasán érte. Az ezredorvos megvizsgálta, és leküldték a faluba,
Pomázra.”
A fiatalember Meller László volt, s olyan
súlyos volt a sérülése, hogy szétnyílt hasfalát egy lepedõvel fogták össze, s a nemzetõrök rendelkezésére álló Pobjedával szállították át Szentendrére, ahol nem lévén más
fekvõbeteg intézmény, a szülõotthonnak
adták át. Meller László a csodával határos
módon meggyógyult, de ma már nem él.
Forrás: dr. Bálint József, dr. Brezanóczy
János és Héder Géza
A Szentendre felé vezetõ hátsó úton – az
úgynevezett szemétteli úton – ebben az idõben több napon át állomásozott egy szovjet
páncélos alakulat, és gyakran látogattak be
a katonák a közeli Bordás-tanyára. Az akkor 6-7 éves Bordás István emlékszik, hogy
apja az összes „rézeleje” pálinkát megitatta
velük, s cserébe moslékot kapott a disznóknak.
Forrás: Bordás István
November 23-án emlékgyûlést tartottak
Pomázon. Még lehetett. Fegyveres ellenállás nem volt, de az emberek még hetekig a
Munkástanácsok befolyása alatt cselekedtek. A Hõsök terén gyülekeztek, ahová felvonult a nemzetõrök törzsgárdája is. Ebben
az idõben néhány kisméretû házi készítésû
plakát jelent meg az utcán. Készítõi
Szilárdfy Gyula és társai voltak (Kiss Sándor és Gajdos Erzsébet). „Valamit tenni
kellett, ha már harcolni nem harcoltam
fegyverrel, legalább tollal. Ez úgyis inkább
való nekem. Kétféle készült. Az egyiken
magam kiötlötte kis versike a „felkelõkhöz”, a másikon valami szöveg a sem-

legességrõl… Édesanyám kivágott egy kis
sablont, hogy a Kossuth-címer is rajta legyen. (Gajdos) Bözsi gépelte a szöveget.
Lehet, hogy ezen a napon kaptunk figyelmeztetést Demeter Józsi bácsitól, a református paptól, hogy nehogy valami bolondságot csináljunk. Beesteledett, egyedül maradtam anyámmal, aki készített egy kis ragasztót, és mentünk ragasztani. Még a piactérre is jutott. Másnap Szentendrére is átvittem egyet-kettõt.
Forrás: Szilárdfy Gyula írása
December 11-én kihirdetik a statáriumot.
Falragaszok hirdetik, hogy ezentúl csupán
az aznap 18 óráig beszolgáltatott fegyverekért jár amnesztia.
December 12-én puskalövések és gránátrobbanások hallatszottak a temetõ felõl az
éjszakában. A temetõben éjszakázó, a hátsó
utat szemmel tartó, feltehetõleg karhatalmistákat ugrasztották szét a nagyokat durranó, de nem szilánkozó kézigránátok. Az akkor még gyermek Bordás István úgy emlékszik, hogy apja szõlõs szomszédjaival öszszebeszélve indult az éjszakába, hogy megrongálják a HÉV felsõvezetékeit, azért,
hogy a sztrájkfelhívásnak könnyebb legyen
eleget tenni. Útközben megpillantva a temetõi csoportot elhajítottak három-négy
durranó gránátot, és megugrasztották a kb.
5 fõs csoportot, azok mindenüket hátrahagyva, futva menekültek a falu irányába.
Hamarosan házkutatást tartottak a Bordástanyán, s találtak egy katonai õrbundát, ami
a helyszínrõl származott. Apját letartóztatták. Vallatták, ütlegelték, de nem vallott társaira. Végül 1957 nyarán lezárták az ügyet
azzal, hogy nincs politikai tartalma.
Forrás: Bordás István, Böõr László levéltáros
December 13-án a statáriumtól tartva
Bóna úgy döntött, hogy biztonságosabb
helyre kell szállítani a mûvelõdési otthon
színpada alá rejtett fegyvereket és lõszert a
Bem József utcából. Az akcióhoz volt parancsnoktársát, Héder Gézát és a helyetteseket: Rudas Andrást és Katona Sándort
kérte, valamint Szutter Jánost és Vadász János gépkocsivezetõt. Ekkor még Héder Géza kivételével, akinek hamarosan vissza
kellett térnie a katonasághoz, valamennyien
nemzetõrök voltak. A legmegfelelõbb helynek a Majdan-polát találták, és a szállítmányt a katonai bázis közelében ásott gödörbe földelték el. A gépkocsivezetõ ki sem
szállt a teherautóból, kirakodás után távozott. Az öt nemzetõr egymásnak megesküdött, hogy egymást és a helyet soha senkinek nem árulják el.
Forrás: Héder Géza
December közepén megszûnt a nemzetõrség, ami idõközben polgárõrséggé alakult.
Könczöl Dánielné
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AZ ELSÕ SZÓLÓLEMEZ

Megjelent Farkas Annamária elsõ, népzenei szólólemeze.
Kislány kora óta énekel színpadon, felnõtté cseperedve pedig
ének-zene, népzene tanárként
is hivatásává választotta a népzenét. Korán megnyilvánuló
tehetségét számos elismerés
mutatja, 2005-ben az országos
népzenei versenyen nívódíjban
részesült. Énekével évezredes
tudást csillant fel, s hangjának
finom árnyalataival a mai hallgatók szívét is kitárja.
A Dunazug együttes 2003ban alakult a Dunakanyarban.
Vidám hangulatú, befogadó
szemléletû táncházaik Jávor
Csaba vezetésével a résztvevõk sokaságát nyerték meg a
magyar népzene és kultúra
ügyének. Több mûfajban és
sok-sok hangszeren járatosak.
Ennek köszönhetõen szinte
minden tájegység hangszeres
zenéjét képesek hitelesen rekonstruálni: a klasszikus vonós-cimbalmos banda mellett

a tamburazenekaron át a somogyi duda- vagy a dél-alföldi
tekerõmuzsikáig és a moldvai
hangszer-összeállításokig.
A lemezen zenészbarátaik
és mestereik közül Juhász Zoltán és Ökrös Csaba közremûködõként is részt vett a munkában. Annamária a pomázi
Csutkababák énekegyüttes
tagjaként, felkérte õket is egy
közös éneklésre. A lemez
egyik meglepetése egy mindnyájunk számára ismert és szívünknek kedves vers részlete,
melyet Juhász Károly színmûvész tolmácsol számunkra.
Barátságról, hazafiságról és
szerelemrõl, mai és emberöltõkön átívelõ lelki kapocsról, az
elõdök elõtt fejet hajtó bölcs
alázatról, s a régi magból friss
virágot bontó alkotókedvrõl
szól ez a lemez, amellett, hogy
felöleli Annamária tizenhét
éves énekesi pályafutását és a
zenekarral eddig eltöltött közös hét esztendõt.
Lemezbemutató koncerttel
ünneplik meg a nagy eseményt, amely alkalomra szeretettel hívják a pomázi közönséget is!
Helyszín:
Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskola, Hangversenyterem.
Idõpont:
2011. november 27. 17 óra
A helyszínen a lemez megvásárolható!

IDÕSEK VILÁGNAPJA
AZ SZSZK-BAN

Október 1. az Idõsek Világnapja. Ennek alkalmából a Szociális Szolgáltatási Központ ellátottjai
is ünnepeltek. A mûsorban közremûködött a
Porpáczy Aladár Kertbarát Egyesület énekkara,
a Kertbarátorok is.
Fotó: Nagy Anna

ZENÉS
MÛSOR
HÁZHOZ
MEGY

ÕSZI GYERMEKSZÍNHÁZI
AJÁNLATAINK
November 15 kedd 10 óra PINOKKIÓ TÖRTÉNETE
A trambulin Színház elõadása óvodásoknak, kisiskolásoknak.
Nagy díszletekkel, gyönyörû jelmezekkel 8 szereplõvel.
/www.trambulinszinhaz.hu /
Belépõ: 500 Ft
November 21 hétfõ 11 óra TOLDI
A Nevesincs Színház elõadásában.
Legenda és játék 75 percben, felsõsöknek, felnõtteknek.
Az eredeti Arany János elbeszélõ költemény egy-egy Arany - vers
beillesztésével és Jékely Zoltán átiratából kölcsönzött kalandos-komikus
epizódok felhasználásával. Zene: Kocsár Miklós.
Belépõ: 500 Ft.
Információ és jegyrendelés: Pomázi Mûvelõdési Ház
Gáspár Sándor 06/20 481-6830 / gaspar.sandor@citromail.hu /

Baráti társaságot hív?
Születésnapot, házassági évfordulót ünnepel?
Tegye különlegesebbé! Hívjon bennünket!

KÉSZ MÛSORAINKBÓL VÁLOGATHAT:
magyar népdalok, nóták, régi slágerek,
megzenésített versek.
EGY FÉRFI

FELHÍVÁS
A Pomázi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (Pomáz, Huszár u. 3.)
pályázatot hirdet az épületben található büfé üzemeltetésére 2011.
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december elsejétõl. Részletes információt Gáspár Sándor nyújt
személyesen, vagy a +36-20-4816830-as telefonszámon.
A pályázatok beadási határideje
2011. november 25.

és

EGY NÕ

06-30-270-8914
Sipos Mihály

és

Szalontai Éva

Email: esmisi@mail.datanet.hu
Honlap: sipos.uw.hu

IDÕSZERÛ

A MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
Képünkön balról jobbra:
Jakabos Zsuzsa, Fehérvári Balázs,
Verrasztó Evelyn és dr. Verrasztó Zoltán

Városunkban tucatnyi
országos hírû sportoló,
edzõ él. Az egyikük Fehérvári Balázs úszó
mesteredzõ. Elmúlt egy
éve, hogy a Pomázi
Polgárban írtam róla.
– Mi történt azóta?
– Tavaly nyáron Budapesten volt az Európa Bajnokság. A tanítványaim közül
Verrasztó Dávid ezüst,
Mutina Ágnes bronz, Jakabos Zsuzsa ezüst és bronzérmet nyert. A nõi gyors váltónk aranyérmes lett, ahol
két versenyzõm úszott, s
Verrasztó Evelyn volt a befutó ember. Evelin a váltó mellett szerzett egy második helyet úgy, hogy az aranyérmestõl 1 század másodperccel maradt el.
Aztán következett a rövidpályás EB, ahol Verrasztó
Dávid 200 vegyesen, Jakabos Zsuzsa 200 pillangón és
400 vegyesen, Verrasztó
Evelyn 200 és 100 vegyesen,
Mutina Ágnes 400 gyorson
aranyérmes lett.
Rögtön utána utaztunk a
rövidpályás VB-re, ahol

mind a négy tanítványom
döntõt úszott, de érmet nem
nyertünk. Most VB-re készülünk, de az elsõdleges
célja mindenkinek az olimpiai kvalifikáció megszerzése,
de az én négy tanítványomnak már megvan. A célunk
minél több úszót kivinni.
– Mennyit edzenek ezen a
szinten?
– Napi hat és fél órát. Reggel hattól tízig, délután fél
öttõl hétig. Szombaton is.
Hétvégeken versenyek, edzõtáborok. S mindezt úgy
kell csinálni, hogy az olimpiára fittek legyenek. Addig
lesz egy rövidpályás EB
Lengyelországban, aztán egy
EB, de ezek kissé háttérbe
szorulnak az olimpia miatt.
– Mit vár a tanítványaitól
az olimpián?
– A mezõny rettenetesen
sûrû. Az afrikaiak, japánok,
kínaiak, dél-koreaiak, amerikaiak, ausztrálok, az európaiak. A minimális elvárásom,
hogy a négy „A” kategóriás
tanítványom a döntõbe jusson. Azon belül minél több
pontot szerezzenek. Ha elkapunk 1-2 érmet elégedett leszek.
– Mondta is, meg sportot

szeretõ emberként tudom is,
hogy tizedmásodpercek, centiméterek döntenek. Mit tud
az edzõ kitalálni, hogy a versenyzõi folyamatosan fejlõdjenek?
– Próbál az ember szakmai
dolgokat bevetni. Állandóan
tanulok, hogy minden új
módszert ismerjek. Szerencsésebb országokban stábok
foglalkoznak az élsportolókkal. Külön a táplálkozásukkal, a mentális dolgokkal, az
egészségükkel. Az edzõk ott
csak az eredmények javításáért felelnek. Nálunk gyermekcipõben járnak ezek a
törekvések. Pénzzel sem tudjuk motiválni a gyerekeket,
mert abból is kevés van.
Nagy eredmények nem várhatók egyetlen sportban sem.
Húsz évvel ezelõtt az úszásban 200 méteren az elsõ és a
nyolcadik helyezett között 56 másodperc volt a különbség. Legutóbb az egyik döntõben Jakabos Zsuzsa 6. lett.
Ha 3 tized másodperccel jobbat úszik, bronzérmes!
Manapság egyre kevesebb
gyerek vállalja a sportolást.
Megnõtt az anyagiak szerepe. A szülõk is azt mondják,
tanuljon a gyerek, akkor töb-

bet keres. Amerikában komoly szûrõrendszeren megy
át a tehetségesek kiválasztása. Nálunk a versenyzõ választja a sportágat, nem a
sportág a versenyzõt. Iskolai
sport nincs. Külön viszi el a
szülõ a gyereket valahová.
– A gyerekei hová járnak?
– Szentendrére iskolába,
sportolni az Egervári–Halmai focisuliba. Botond az U
9-esekhez, Bálint az U 11esekhez. Tisztességgel teszik
a dolgukat.
– Miért nem úsznak?
– Én nem akartam. Igaz, a
focit sem. A cselgáncsot szerettem volna, de õk focizni
akartak. Végülis nekem
mindegy, csak sportoljanak.
Majd késõbb meglátjuk, mit
hoz a sors.
– Meg tud élni az edzõi fizetésbõl?
– Ilyen szinten igen.
– Tavaly mesteredzõi címet kapott…
– Igen. A Magyar Edzõk
Társasága tisztelt meg vele.
Jól esett, de ettõl nem lettem
nagyobb ember. Inkább arra
késztet, hogy még eredményesebb munkát végezzek.
Az elismerés kötelez.
Vicsotka
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

Az elmúlt hónapban érkezett egy feljelentés, miszerint
Budakalászon az egyik áruházban ismeretlen tettes eltulajdonította a sértett pénztárcáját, benne készpénzével és
bankkártyájával. Sajnálatos
módon a bankkártyáról az idáig ismeretlen elkövetõ az
egyik ATM-automatánál készpénzt vett föl, mert nagy valószínûséggel a bankkártya kódja a pénztárcában volt fölírva.

Fölhívom figyelmüket, hogy a
bankkártya kódját, soha ne
tartsák egy helyen a kártyával!
Hamarosan eljönnek az év
végi ünnepek. Egyre több állampolgár megy a boltokba,
bevásárlóközpontokba vásárolni. Budakalászon az egyik
bevásárlóközpontban történt
egy zseblopás. A pénztárcát
ne tartsák a könnyen elérhetõ
zsebükben! Továbbra is megkérem Önöket, hogy a bevásárlás során is figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk személyes tárgyainkat, értékeinket a
bevásárlókocsiban, mert onnan könnyen ellophatják.
Szeretném a figyelmüket
fölhívni, hogy már „kopogtat”
a tél. Az idõjárás, a közlekedési és látási viszonyok gyökeresen megváltoztak. Érdemes a gépkocsikat is felkészíteni a télre (fagyálló, téli ablakmosó folyadék, ablaktörlõ

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

lapátok, akkumulátor ellenõrzése). Aki csak teheti, a gépkocsijára szereltessen föl téli
gumikat, mert az ezzel való
közlekedés sokkal biztonságosabb. Az utak csúszóssá,
párássá váltak. Ilyenkor még
nagyobb követési távolságot
és odafigyelést igényel a gépkocsivezetõktõl a biztonságos
közlekedés.
Tájékoztatom Önöket, hogy
az õrs illetékességi területén
lévõ útjain történt balesetek elsõdleges oka a gyorshajtás.
Novemberben folytatjuk a sebességellenõrzéseket és nemcsak Pomáz, hanem Budakalász, Pilisszentkereszt és Csobánka területén is. Az ellenõrzések tervezett idõpontja: 06,
10, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 28.
Természetesen a „mûsorváltoztatás” jogát fenntartjuk!
Végül tájékoztatom Önöket
az októberben történt nagy-

szabású pomázi rendõrségi
akcióról:
Az NNI munkatársai az osztrák rendõrséggel összehangolt
akcióban, Pomáz központjában
elfogtak egy 39 és egy 43 éves
magyar férfit. A két férfi fegyveres bûncselekmény elkövetésére készült, és ezt igazolta a
helyszínen lefoglalt éles sorozatlövõ fegyver (Skorpió) betárazott lõszerekkel, valamint álbajusz és paróka. Feltehetõen a
gyanúsítottak egy ékszerboltot
akartak kirabolni. A két férfit a
bíróság elõzetes letartóztatásba
helyezte. Az osztrák nyomozók
Bécsben elfogták a két férfi harmadik társát, aki ellen kábítószerrel összefüggõ bûncselekmény miatt indítottak eljárást.
Balesetmentes közlekedést
kívánok Önöknek!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok
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A Pest megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya hosszú évek
óta sikeresen vesz részt a diákok prevenciós célú nevelésében. A több éves
oktatói munka, a diákok személyes beszámolói, valamint a bekövetkezett
bûncselekmények, szabálysértések rávilágítottak arra, hogy a fiatalok menynyire nincsenek tisztában az õket körülvevõ – és esetükben halmozottan jelentkezõ – veszélyekkel, mint pl..: drogok,
kábítószerek, a tulajdon, a vagyontárgyak védelme, az erõszak formái. Abból a célból, hogy a fiatalokat ne csak a
hagyományos információ átadáson alapuló elõadásainkkal szólítsuk meg, prevenciós célú vetélkedõt szervezett me-
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gyei középiskolás diákok részére a
rendõrség Teve utca székházában.
A KRIMIT-TUD ? elnevezésû vetélkedõt a Bûnmegelõzési Osztály a BEUGRÓ címû tévémûsor mintájára állította össze. Célja, a biztonságtudatos
életszemlélet kialakítása, bûnmegelõzési módszerek elsajátíttatása, viselkedési
panelek megismertetése volt, a középiskolások megszólításával. Pest megye
13 középiskolás csapata lelkesen vett
részt a versenyben, akik bûnmegelõzési
helyzetekhez kapcsolódó szituációkat
játszottak el, elevenítettek meg. Szerepeket játszhattak el, amelynek, mind a
tanulságát, mind az üzenetét közvetítették a résztvevõ többi diák számára. Ha
kellett komolyan, ha
lehetett humorosan oldották meg a feladatokat. A gyerekeknek
óriási élményt jelentett
a rendezvény, amelynek színvonalát emelte
a BEUGRÓ címû mûsorból Pokorny Lia
színmûvésznõ jelenléte, illetve Novák Péter
moderátori tevékenysége. Havas Henrik új-

ságíró meghívott vendégként szólt a
gyerekekhez, kiemelve a bûnmegelõzés
fontosságát is. A produkciókat szakmai
és mûvészeti zsûri értékelte és jutalmazta.
Elsõ helyezést ért el a Váci Madách
Inmre Gimnázium csapata, amelynek
egyik tagja a külön díjat is elnyerte, második helyezést ért el a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium csapata, és harmadik helyezést ért el a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. A szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén található pomázi
Sashegyi Sándor Mûvészeti Szakközépiskola 5. helyezést ért el vetélkedõn.
Szöveg és kép:
Szentendriei Rendõrkapitányság

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

A munkaviszonyról – mindenkinek VI.
A RENDKÍVÜLI FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRÕL
Kedves Olvasó! Immáron az ötödik
részben foglalkozunk a munkajoggal,
azon belül a munkaviszony megszüntetésének kérdéseivel. Áttekintettük a munkaviszony megszüntetésének általános és
rendkívüli módjait, az elõbbi volt a rendes felmondás és további olyan esetek,
melyeket – kisebb fontosságuk miatt – a
cikkekben nem dolgoztunk ki (mint a
próbaidõ alatt a jogviszony bármelyik fél
általi azonnali megszüntetésének jogszerû lehetõsége, illetõleg a határozott idejû
munkaviszony automatikus megszûnése
a határozott idõ lejártával), azt utóbbi
volt a rendkívüli (szankciós) megszüntetés, mely esetben a munkaviszony valamely alanyának szerzõdés- vagy kötelezettségszegõ magatartását szankcionálhatta a másik fél a rendkívüli felmondással. A jogviszonyokat módosító vagy
megszüntetõ nyilatkozatok kapcsán az
egyik legfontosabb kérdés, fõképp a jogász szemével nézve az, hogy a jogviszonyban a nyilatkozat tételére kellõ
alappal, kellõen alátámasztva, okszerûen, indokolva, világos megszövegezéssel
stb. került-e sor, vagy a jognyilatkozat
tétele kapcsán valami hibádzott, és a nyilatkozatot a jogviszonyra irányadó szerzõdéses és törvényes szabályokba ütközõen, azaz összefoglaló minõsítéssel jogellenesen tette-e meg az adott jogalany.
A jelen és a következõ cikkben a munkaviszonyt jogellenesen megszüntetõ jognyilatkozat (rendes vagy rendkívüli felmondás) jogkövetkezményeivel foglalkozunk, azt kívánjuk megvilágítani.
A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkavállaló az intézkedés közlésétõl számított harminc napon
belül terjeszthet elõ keresetlevelet az illetékes munkaügyi bíróságon a jogellenes-

ség megállapítása és jogkövetkezményeinek érvényesítése iránt. A keresetet legkésõbb a határidõ utolsó napján postára
kell adni. Nem alkalmazható ez a szigorú, rövid határidõre vonatkozó szabály és
a kereset az általános (3 éves) munkajogi
elévülési idõn belül terjeszthetõ elõ, ha a
munkáltató intézkedése a jogorvoslat lehetõségérõl nem tartalmazott a tv-ben
(törvényre vonatkozó hivatkozás most is
a Munka törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. tv-re vonatkozik) elõírtaknak
megfelelõ tájékoztatást.
Nézzük, hogy a kereset sikeres elõterjesztése esetén milyen jogkövetkezmények állapíthatók meg. A törvény szerint,
ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a
munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a munkavállalót, ha ezt kéri, eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. Ezt azonban tudomásom szerint az esetek nagy részében nem kívánja a munkavállaló, ezért
nézzük milyen további lehetõségek vannak! A következõ logikai lehetõség, hogy
a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történõ
visszahelyezését. Ilyen esetben a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerõre emelkedése napján szûnik meg. „Ártalmatlannak tûnõ” rendelkezése a tv-nek, de valójában azt jelenti,
hogy ha jogellenesen szüntetik meg a
munkaviszonyt (kirúgják az alkalmazottat) és a felek nem egyeznek meg, a munkaügyi per eltart reálisan 12-24 hónapig
(elsõ fokon) és ha bármelyik fél fellebbez
az I. fokú ítélet ellen, akkor a másodfokú
eljárás eltart további 6-10 hónapig, és a
jogerõs ítélet megszületése napjáig fennáll a munkaviszony, akkor eddig az idõ-

A JOGÁLLAM KERETEI KÖZÖTT
Hadházy Sándor parlamenti képviselõ hívására
Szentendrén tartott elõadást dr. Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos (képünkön).
A jelentõs számú érdeklõdõt – akik között
sok pomázit láttunk –, tájékoztatta az ügyek állásáról. Kijelentette, hogy
az elszámoltatásokat a
jogállam keretei között,
európai módon szeretnék
lebonyolítani. A politika
abba nem szólhat bele,

hogy a rendõrség, az
ügyészség és a bíróságok
milyen gyorsan és hogyan dolgoznak. A közvélemény türelmetlen,
már szeretné látni az elszámoltatások végét, de
meg kell érteni, hogy a
jogszerû eljárások idõbe
kerülnek.
Az ismert ügyek után a
legújabb vizsgálatokat
sorolta fel. A Honvéd
Kórház 2002–2008 közötti szerzõdéseit, Simor
András 800 milliójának

pontig a munkáltatót munkabér fizetési
kötelezettség terheli! Ez aztán nem
semmi!, mondaná az utca embere. Munkavégzés nélkül! Tegyük mindjárt hozzá,
hogy az ezen a címen járó munkabérbõl
(átlagkeresetbõl) levonásba kell helyezni
azt a keresetet, amelyet a munkavállaló a
munkaviszony jogellenes megszüntetését
követõen akár más munkaviszonyban
munkabérként, akár keresetpótló juttatásként átvett. Ezzel a szabállyal együtt is,
tetemes összegek gyûlhetnek össze 1020-30 hónap alatt.
Ehhez még hozzájön az a szabály, miszerint a bíróság a munkáltatót – az eset
összes körülményeinek, így különösen a
jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével – a munkavállaló
legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi. Ezen térítés mértékét a
bíróság mérlegelési jogkörében határozza meg. Ennek során a kialakult bírói
gyakorlat figyelembe veszi a jogsértés
súlyát, a munkavállalónak okozott hátrány mértékét, a munkaviszony idõtartamát, a munkáltatónak a jogviszony megszüntetését követõen tanúsított magatartását, továbbá azt, hogy a munkavállaló
magatartása mennyiben járult hozzá a
munkaviszony megszüntetéséhez. Egyes
nézetek szerint ezeket a körülményeket
alapul véve kell eldönteni, hogy a térítés
hathavi átlagos mértékétõl a bíróság felfelé, illetve lefelé milyen mértékben térhet el. A gyakorlatban azonban a fenti
középarányos megközelítésnél általánosabban elterjedt az a megoldás, amely a
kéthavi átlagkeresetet fogadja el kiindulási alapul és ehhez képet emeli a térítés
mértékét a „súlyosító körülmények” számától, jelentõségétõl függõen.
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu Tel.: 525-455, 30/6196-496

hollétét, Bajnai Gordon
hajdúbéti szerepét, a Malév eladását. Kijelentette,
hogy addig dolgozik a
munkatársaival, ameddig
az összes általuk megismert gyanús ügyet nem
tisztázzák.
Vicsotka.
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LÕFEGYVERREL VALÓ VISSZAÉLÉS

MARIKA KONYHÁJA

Vadkacsa zöldséggel
Novemberre jellemzõ a vadászati idény kezdete. Aki
már átélte õsszel a szarvasbõgések izgalmas pillanatait, tudja, hogy azok a hangok, fények, illatok, a szél
rezdülése a fák között életre szóló élménnyel ajándékozzák meg a vállalkozó
kedvût. Vadásznak kicsi és
nagy vadra, vízi szárnyasra vagy bozótban megbúvóra. Ma egy vadkacsából
készült finomság receptjével lepjük meg Önöket.
zük és megtûzdeljük a szalonnával. Tepsibe terítjük a
felaprított zöldségeket, ezt
is megfûszerezzük, ráfektetjük a kacsát. 2 dl vízzel
és 1 dl olajjal meglocsoljuk.
Sütõben pároljuk, sûrûn
locsolgatjuk, a párolt zöldséggel és rizzsel tálaljuk.
Jó étvágyat!

Hozzávalók:
1 vadkacsa,
20 dkg kolozsvári szalonna,
2 sárgarépa,
2 fehérrépa,
gyöngyhagyma,
petrezselyem,
kakukkfû, só, bors, olaj.
Az alaposan megtisztított
kacsát besózzuk, fûszerez-

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
A szélsõséges idõjárás, hideg, esõ, köd, napfényhiány nemcsak az
emberek védekezõképességét, hanem a növényekét is próbára teszi.
November barátságtalan
hajnalain fáink a fajtáiktól függõen elkezdik hullatni a lombjaikat. Legtovább az alma bírja a
megpróbáltatásokat,
gyakran még december
legelején is kapaszkodnak a levelek az ágakon.
Nagyon fontos, hogy
folyamatosan szedjük
össze az elhalt lombozatot, és komposztálással
hasznosítsuk. Vita folyik
arról, hogy a diót szabad-e komposztálni? A
legújabb felfogás szerint
két év alatt elveszti a káros hatását, és ártalmatlanná lesz. Azt azonban
megfigyelhetjük, hogy a
dió lehullott levelei nagy
mennyiségû esõ után kiégetik a gyepet pázsitot.
Ennek az a magyarázata,

hogy savas anyag ázik ki
belõlük. A szakmai viták
közepette nem javaslom,
hogy a dió, a nyír és a
gesztenye levelét komposztba tegyék. A kártevõktõl fertõzött leveleket
semmisítsék meg! Törekedjenek arra, hogy lehetõleg szárított leveleket égessenek, mert a
nyersek óriási füstöt
eresztenek. Tapasztalt
ember tudja, hogy a füst
kora reggel a magasba
emelkedik, este elterül.
Illõ figyelembe venni a
helyi rendeletet, amely
szerint belterületen csak
hétfõn szabad égetni,
külterületen pénteken is.
Ennek ellenére több helyen, hét végén is füstölnek a kertekben.
Ha a levegõ hõmérséklete 8-10 fok
fölé emelkedik, a
gyümölcsfáinkon,
díszcserjéinken,
dézsás növényeinken (leander,
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A Terrorelhárítási Központ munkatársai az utcán fogták el azt
a 41 éves szentendrei férfit, aki a rendõrségre érkezett információ
szerint 2007 óta tárolt a lakásában lõfegyvereket veszélyes tüzérségi eszközöket, valamint haditechnikai eszközöket és lõszereket.
Az elfogást követõen a Szentendrei Rendõrkapitányság nyomozói a házkutatás során II. világháborús jelképeket, ember magasságú világháborús katona figurát, dögcédulákat, valamint veszélyes tüzérségi eszközöket, éles gyújtószerkezeteket, légfegyvert, haditechnikai eszközöket, aknavetõ-, kézi-, puska- és tojásgránátot, valamint lõszereket fogaltak le. Az éles gyújtószerkezetet, az aknavetõ, puska, tojás- és kézi gránátokat, harckocsi aknatestet valamint a töltényeket a tûzszerészek egy közeli erdõben
azonnal megsemmisítették.
A Szentendrei Rendõrkapitányság eljárást folytat lõfegyverrel
lõszerrel visszaélés bûntettének elkövetése miatt, a férfit õrizetbe
vették, majd a Szentendrei Rendõrkapitányság, valamint a Szentendrei Városi Ügyészség javaslatára a Szentendrei Városi Bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte.
Szentendrei Rendõrkapitányság

FELHÍVÁS NYUGDÍJASOKHOZ
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.

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

hibiscus) elvégezhetjük
a tél eleji lemosó permetezést. Az utóbbiakkal
bevihetjük a lakásunkba
a rovarkártevõket, elsõsorban a pajzstetût. A teleltethetõ balkonnövényeinket,
(muskátlit,
fuxiát) vágjuk vissza,
hûvös, világos, száraz
helyen
pihentessük.
Csak ritkán, szükség
szerint locsoljuk.
Novemberben a legfontosabb kerti munka
az ásás. Nem baj, ha
hantosan forgatjuk meg
a talajt, a kemény fagy
megdolgozza, a csapadék pedig mélyen beáztatja az elmúlt hetekben
kiszáradt földet.
Czilinger Attila

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
kertjeiket megmûvelni, vagy a növényeiket szakszerûen gondozni. Az
igényeket összegyûjtjük a 06-20-9573072-es 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

SZOLGÁLTATÁS

2010. NOVEMBER 19. SZOMBAT
Második alkalommal rendezzük meg a Pomázi Egészségbörzét a PEK Rendelõben.
9-15 óra között:
A lakosságot ebben az évben is az úgynevezett rizikópultnál várjuk, ahol ingyenes alapszûréseket
végzünk. Mérjük a vérnyomást, a vércukrot, és a koleszterinszintet.
ES-TECK: Számítógépes állapotfelmérés, testösszetétel analízis, oxigén-szintmérés, szív-érrendszeri reflex-tesztek vizsgálata.
„Kérdezze urológusát”! Ezen a napon urológusaink, készséggel konzultálnak, egy elõzetesen kitöltött kérdõív kiértékelését követõen, a prosztata megbetegedései és a merevedési zavarok témakörében.
Bõrgyógyászat: bõrgyógyászati anyajegyszûrés, fibroma vizsgálat.
Szemészet: látásvizsgálat, szemészeti szûrés.
10-12 óra között:
Gasztroenterológiai szûrés: helycobakter pylori vizsgálat egy csepp vérbõl.
Gyermekorvosi konzultáció: intézetünk gyermekgyógyászati szakrendelõvel bõvült, gyermekorvosunk készséggel áll a szülõk, gyermekek rendelkezésére.
13-15 óra között:
Orvos-esztétikai tanácsadás, vizsgálat: bõrgyógyászati rendelésünket esztétikai kezelésekkel
bõvítettük, ahol lehetõség nyílik az arc mimikai izomzatának botox kezelésére, mely segítségével
arcunk éveket fiatalodhat. Ezen a napon ingyenes esztétikai tanácsadással várjuk Önöket!
Fül- orr- gégészeti vizsgálatok: felsõ- és alsó légúti megbetegedések, valamint azok esetleges
szövõdményei, kezelése.
A horkolás népbetegségnek számít, fül-orr-gégész segítségét kell kérni a gátolt orrlégzés megszüntetésében.
Légzésfunkciós szûrés: dohányosok, allergiások számára.
A rendezvény szervezõi: PEK rendelõ, Pomáz Város Önkormányzata, Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága. Támogatok: István Király Gyógyszertár, Kõhegy Gyógyszertár, Pomázi egészségügyi dolgozók.
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