Pomázi Polgár
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

A TARTALOMBÓL
Kevésbõl
ünnepit alkottak ................2.
Fekete zászló a tornyon;
A plébánia új atyja ............3.
Csõdöt mondott
a szelektív gyûjtés............. 4.
A népszámlálás
utóvizsgálata;
Figyelj Rám! ..................... 5.
Jelentés
az ülésterembõl................6–7.
Jövõnk energiája................7.
Megkérdeztük:
– Milyen decemberi
népszokásokat ismer?........8.
Megkésett híradás X. ....... 9.

XX. évfolyam, 12. szám, 2011. december

INGYENES

AZ ÜNNEPKÖR NÉPSZOKÁSAI
A katolikus egyházban
advent liturgikus
színe a lila,
amely
a megtérést és
a bûnbánatot
jelképezi.
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap
az Úr eljövetelének
közelségét
ünneplik,
e nap
liturgikus
színe
a rózsaszín.

Kiállítás a kastélyban;
Méreggel
a didergés ellen?...................10.
Tiszta levegõt!
– Egészséges
gyermekeket Pomázon! ....11.
Rendõrségi hírek;
Mini közlekedési park;
Cseles csengetõ...............12.
Jogi kérdések
és tanácsok:
A házastársi
vagyonközösségrõl I. .....13.
Marika konyhája:
– Olaj-spék;
Munkák a ház körül;
Ki segítsen a kutyán?......14.

Szeretettel teljes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kívánok minden
pomázi lakosnak!

Vicsi László
polgármester

A KARÁCSONY NEVÉNEK EGYIK MAGYARÁZATA, HOGY A TÉLI NAPFORDULÓRA UTALÓ „KORCITI” (FORDUL, LÉP) SZÓBÓL SZÁRMAZIK. A NAPOK JÖVENDÕ HOSSZABBODÁSÁNAK ÖRÜLTEK, AJÁNDÉKOZTAK. A KÖZÉPKORIG
TERMÕÁGAT VITTEK A SZOBÁKBA. A FENYÕ CSAK A XIX. SZÁZAD ELEJÉTÕL
LETT HASZNÁLATOS, ÖRÖKZÖLDSÉGE MIATT, MINT A TÚLÉLÉS JELKÉPE.
A karácsony „fiatal” ünnep.
Jelentõségben csak a XVIII.
század utolsó harmadában
kezdi utolérni az addig elsõ
húsvétot. Az idõ múlásával
lett a Megváltó születésének,
az örömnek, a szeretetnek, a
békességnek, a családnak és
az otthonnak az ünnepe.
Az ünnepkör, amely a karácsonyt megelõzõ negyedik vasárnapon kezdõdik és január
6-ig a vízkeresztig tart, az adventtel nyit. A szentek névnapjai András, Borbála, Miklós, Luca, Tamás, István és János sorjáznak. Számos népszokás kapcsolódik hozzájuk,
leggazdagabb közülük a Lucáé. Aki szentbõl boszorkánynyá változott. Ezért már nem
imádják, hanem elriasztják. A
fokhagymát a kulcslyukba
dugják, keresztet rajzolnak vele az ajtóra, a seprût keresztbe

rakják a küszöbön, az ajtófélfába kést állítanak. Kezdik készíteni Luca székét, tálban búzát hajtatnak, ha szentestére
kizöldül, bõ termés várható a
következõ évben. Kölcsönkérni, kölcsönadni nem szabad,
mert a pénz a boszorkányokhoz kerül. A gonoszjáró napon
lucatökkel ijesztgetnek, a nõknek tiltják a munkát, elsõként
asszony vagy lány látogatót
nem fogadnak.
A karácsony csúcspontja az
ünnepi vacsora. Amikor feljön
az esthajnalcsillag a család
asztalhoz ül. Az étkeket felállás nélkül fogyasztják el. A kerek alma fontos szerepet kap,
mert a rokonság összetartását
jelzi. Vacsora után a gazdaasszony annyi szeletre vágja,
ahányan vannak, s szétosztja.
Az asztal terítõje késõbb vetõvagy sütõabrosz lesz.

Mára elfeledett népszokás a
december 28-hoz, az aprószentek napjához kötõdõ. A
Heródes által kivégeztetett
gyermekekre, az aprószentekre emlékezik az egyház. E napon, hosszú évszázadokon
keresztül a gyanútlan gyermeket átküldték a szomszédba,
ahol megvesszõzték õket,
hogy egészségesek maradjanak. A mendikálás, a betlehemezés, a pásztorjárás, a regölés, a borszentelés, a kántálás,
inkább vidéken divat, illetve
hagyományõrzõ programként
szerepel.
Ami viszont az 5. század
óta „kötelezõ”, a pápa karácsonyi éjféli miséje a Santa
Maria Maggiore templomban,
illetve az áldásadása az egész
emberiségnek karácsony napján a vatikáni palota erkélyérõl.
Vicsotka

KÖZÉLET

KEVÉSBÕL ÜNNEPIT ALKOTTAK

Ötödször hívták adventi koszorú készítésre a pomáziakat a
mûvelõdési házba. Az alapanyagokat a ház dolgozói gyûjtötték az erdõbõl, mezõrõl, csak a díszítõ elemeket vásárolták az
üzletekbõl. Kósa Anikó alpolgármester, aki virágkötészetet is
tanult, segítette a munkában a résztvevõket. Így csaknem ötvenen készítették el maguknak és családjuknak, mindössze
1000 forintért az adventi koszorút.
V. M.

INTERWORK
TEMETKEZÉSI Kft.

†
Temetkezési Iroda
és Bemutatóterem

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

OLEANDRO 2000 Kft.
TEMETKEZÉSI IRODA
Pomáz, József A. u. 26.
(a pagodáknál)
NYITVA:
hétköznap 9–15 óráig.
Iroda: 26-323-450

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

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

HITÉLET

FEKETE ZÁSZLÓ A TORNYON
Szakál Antal esperes plébánossal a 70. születésnapján 2005. november 16-án beszélgettem.
Megkérdeztem tõle, hogy milyen volt eddig az
élete, s lakonikusan válaszolta: „boldog”.
Indoklásul Jézus hegyi beszédét idézte: „Boldogok a
lelki szegények, mert övék a
mennyeknek országa. Boldogok, kik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak. Boldogok a
szelídek, mert õk örökségül
bírják a földet. Boldogok,
akik éhezik és szomjúhozzák
az igazságot, mert õk megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek. Boldogok,
akiknek a szívök tiszta, mert
õk az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezõk, mert õk az Isten fiainak
mondatnak. Boldogok, akik
háborúságot szenvednek az
igazságért, mert övék a
mennyeknek országa.”
Szakál Antal Nagykamráson született hétgyermekes
parasztcsaládban. 1941-ben
a Maros elvitte a házukat, a
falu szélén vályogot vetettek, s felépítették az új otthonukat, amely a mai napig áll.
Az atya így emlékezett
vissza arra az idõre:
„– Nem estünk kétségbe,
mert tudtuk, hogy velünk
van a gondviselés. Egy ágy
jutott két gyereknek, de mi
ettõl még nagyon jól aludtunk. Nem voltunk elkényeztetettek. Mentünk a hajnali
misére, ministráltunk a
templomban, aztán segítettünk begyújtani az iskolában
Miska bácsinak. Ötödikes

voltam, amikor megszüntették az állami iskolákat. Makóra kerültem egy évre népi
kollégiumba, majd a hetedik,
nyolcadik osztályt Nagykamráson fejeztem be. Ezután Szegedre kerültem a
Kis Szemináriumba, de azt
egy év után megszüntették.
Kecskemétre mentem a piaristákhoz. Itt érettségiztem le
kitûnõvel 1954-ben.”
Szakál Antal Pestre került
a Központi Szemináriumba.
A Kádár-rendszer idején
nyomást gyakoroltak rájuk,
hogy vegyenek részt a békepapi gyûléseken. Ezt megtagadták, s tizennégyüket kitiltották az ország összes iskolájából. Titokban szentelték
fel. Az állam nem adott neki
mûködési engedélyt. Négy
hónapig mindenes volt Pannonhalmán a bencés apátság

egyházi szociális otthonában, majd kántor lett
Alsószentivánon, ahol mindenki tudta, hogy pap. Reverendában járt, hittant tanított.
Aztán besúgták, s az Állami
Egyházügyi Hivatal megbízottja visszavonta az engedélyét. Következett négy év
Halásztelken, majd 18 boldog esztendõ Tökölön. Senki
sem figyelt fel arra, hogy engedély nélkül papi tevékenységet folytat. Egyszemélyben volt kántor, sekrestyés,
takarító, díszítette a templomot, szedte az egyházi adót.
Jó kapcsolatot alakított ki a
község vezetõivel, a rác és
sváb nemzetiségekkel. A
Tökölön szolgáló szovjet katonák a templom elõtti nagy
keresztnél fényképeztették
magukat, mert otthon nem
tehették ki a feszületet, de a
fényképüket igen. Tökölön
végre megkapta a mûködési
engedélyt is, káplán lett. Aztán Rácalmás következett.
Hat évig szolgált ott plébá-

nosként. Befejezte a templom felépítését.
1992-ben behivatta a fõpásztor. Megkérdezte tõle,
hogy elmenne-e Pomázra?
Visszakérdezett, hogy mikor
kell döntenie? Most, válaszolt a fõpásztor. Csak akkor
jött megnézni az új helyét,
amikor a kezében volt a kinevezése.
19 év alatt Szakál Antal
vezetésével rendbe tették a
templomot, a plébániát és a
közösségi házat. A plébánia
pincéjébõl 5x16 méteres közösségi termet alakítottak ki.
Akkor, 2005-ben megkérdeztem tõle, hogy meddig kíván dolgozni? Azt mondta,
hogy 75 évesen kell beadni a
nyugdíjkérelmet. Ha az Isten
erõt ad neki, addig végzi a
munkáját.
Szakál Antal esperes plébános 2011. november 10-én
elhunyt. Hat nap múlva lett
volna 76 éves. Nyugodjék
békében!
Vicsotka Mihály

A PLÉBÁNIA ÚJ ATYJA
Erdõ Péter bíboros személyes döntése következtében
Szakál Antal plébános utóda
Erdõdi Ferenc atya (képünkön) lett a pomázi római katolikus plébánia plébániai
kormányzója.
Erdõdi Ferencet 2008-ban
szentelték pappá Esztergomban. A Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánián kezdte a pályáját, majd a
Thököly úti Rózsafûzér Ki-

rálynéja plébánián folytatta,
s innen helyezték városunkba. 2010. szeptember 10-tõl
a siketek pasztorációjának
referense. (Magyarországon
350 ezer hallássérült él.)
A pomázi kinevezése
2011. november 25-tõl érvényes. Az elsõ szentmisét november 26-án Csobánkán
tartotta.
Érdekes szállal kapcsolódik Pomázhoz. Az édesanyja

gyermekkorában a Diófa utca 22. alatti házban élt, s abban a templomban volt elsõ
áldozó, amelynek a gyülekezetét mostantól a fia vezeti.
Erdõdi Ferenc atya életútja
sem szokványos. Kerámiaformázó akart lenni, de
üvegmûves lett, s karácsonyfa díszeket fúvogatott. Élte a
vele egykorú fiatalok életét.
Felnõttként
keresztelték
meg. Az egyházhoz szoros

kapcsolatok fûzték, látta,
hogy szükség van a papokra,
egyszer csak azt érezte, hogy
neki is a soraikba kell lépnie.
Pomáz Szakál Antal halála
után 35 éves atyát kapott.
V. M.
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IDÕSZERÛ

A polgármester
válaszol

CSÕDÖT MONDOTT A SZELEKTÍV GYÛJTÉS
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Gyakran emlegetjük, hogy
Pomáz kertváros. Tavasszal és
nyáron gyönyörû, de november végén az arcának csúnyább felét mutatja. Mindenütt
bokáig érnek a falevelek. A
rendkívüli idõjárás miatt harmadik hónapja csepp esõ sem
hullt. A természet azonban bepótolja a mulasztását. Ha
megjön a csapadék a falevelek, eltorlaszolják a víz útját.
Tart ettõl?
– Igen. A közmunkások
megpróbálják a közterületeken
összeszedni a leveleket, de a
lakosságnak is rendet kellene
tartani a portája elõtt. Az nem
megoldás, hogy zsákokba
gyömöszölik és kiteszik az utcára. Az önkormányzatnak
most nincs pénze arra, hogy
elszállíttassa. Sokan abban reménykednek, hogy majd megunjuk a látványt, és a zsákokat
eltüntetjük. Sõt, a közterületfelügyelõk
megpróbálják
megtalálni a tulajdonosokat.
Rendeletet hoztunk arra, hogy
bel- és külterületen egyaránt
hétfõn lehet égetni. Nem vagyok híve a levegõ szennyezésének sem, ezért arra bíztatok
mindenkit, hogy amennyire
tudja, szárítsa meg a friss faleveleket, s aztán gyújtson alá.
Az kétségtelen, hogy a vastag
„sárga pázsit” nemcsak az elhanyagoltság érzetét kelti, hanem veszélyes is.
– Egyre csökken a szelektív
szigetek száma. Õszintén szólva, még örülök is ennek, mert
legalább eltûnnek a köréjük
„épített” szeméthegyek. Pomázon csõdöt mondott a szelektív szemétkezelés?
– Teljes mértékben. Sajnos,
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ki kell mondanom, hogy a lakosság jelentõs része nem érett
meg a szelektív hulladékgyûjtésre. A kommunális hulladékot lerakják a szigetek mellé,
kényszerítve az önkormányzatot, hogy eltakaríttassa. Sõt
egymás után gyújtották fel a
mûanyagtárolókat. Legutóbb a
HÉV melletti parkolóból kellett elvitetni. A kezdeti 14-bõl
mostanra 5-6 sziget maradt.
– A Pomázi Polgár októberi
számában
megkérdeztem,
hogy van-e arra jogszabály,
hogy az útpadkákra rakott köveket, karókat, egyebeket eltávolítsák. Azt válaszolta, hogy
van, s utasítani fogja a közterület-felügyelõket, hogy „ebben az ügyben szigorúan járjanak el”. Elértek valamit?
– Az utasítás megtörtént. De
egy ekkora várost bejárni, és a
helyeket felderíteni nehéz. Két
közterület-felügyelõnk van,
felszólítják a szabálysértõket,
lefényképezik az akadályokat,
ha kell, államigazgatási eljárást kezdeményeznek. Ezek az
akadályok balesetveszélyesek.
Az útjaink keskenyek, tudok
olyan esetrõl, amikor a kitérõ
autó ráhajtott az 50-60 kilós
kõre, és jelentõs kár keletkezett. Ilyenkor az önkormányzat a felelõs, mert közterületen
történt a baleset. Sokan azzal
védekeznek, hogy füvesítettek, és zavarja õket, ha valaki
odaparkol. Ám ez sem érv!
Mert lassan 17 ezren élünk ebben a városban, s el kell viselni, hogy megállnak az autóval
a házunk elõtt.
– Tûrhetetlen az a kép, ami

az utazót fogadja a HÉV-állomáson. Többen láttak ott patkányokat. A kertbarátok az
utóbbi években legalább háromszor takarították ki a parkot. Sõt felajánlották a BKVnak, hogy szinte ingyen karbantartják. Azt a választ kapták, hogy egyeztetés után társadalmi munkában dolgozhatnak, de a cégnek nincs pénze, s
szerintük gondozott a park.
Semmit sem tud tenni az önkormányzat?
– Évente, félévente felszólítjuk õket, hogy a saját birtokukon tartsanak rendet. Figyelembe sem veszik a kérésünket. A BKV hatalmas állami
cég. Nincs beleszólásunk az
ügyeibe.
– Hogyan fogadná, ha a
BKV elõzetes figyelmeztetése
után az emberek leülnének a
sínekre, és addig nem engednék tovább a szerelvényt, amíg
biztosítékot nem kapnának a
takarításra?
– Én óvnám azokat a rendes
pomáziakat, akik ellen a rendõrségnek fel kellene lépni.
Mert ez szerintem közveszély
okozás lenne. Ezen kívül negatív hatást jelentene a település megítélésében.
– Az októberi interjúban bejelentette, hogy tárgyalásokat
kezdeményez a bankokkal,
mert a 64 milliós törlesztésre
kirótt 16 milliós fixálási kamatot elfogadhatatlannak tartotta. Sikerült valamit elérnie?
– Süket fülekre találtunk.
Szeptemberben, októberben és
november elején közel 90 milliót emeltek le a számlánkról.

A HÉV-állomáson, a kerékpártárolók környékén
halomban áll a szemét

Most fejezték be a hivatalban
az ÁSZ-vizsgálatot. A szakemberek azt mondták, hogy a költségvetésünk jó, takarékosságra
törekvõ, s ha nem lennének az
adósságaink (kötvény, csatorna
társulat, Alcsevicza, Ipoly Holding), jól mûködne a város.
– Még mindig nem rekultiválják a szeméttelepet, nem
építik a Hõsök terén a körforgalmat…
– Mindkettõ állami beruházás. Az önkormányzat mindent megtett. Biztosítottuk az
önerõt, a szeméttelepen kisajátítottuk a szükséges területet.
Azonban az ország kincstára
üres. Csak annyit tudok mondani, hogy a kivitelezés késik.
– Az Állami Számvevõszék
elnöke nemrégen azt mondta,
hogy az önkormányzati rendszernek napjai, hetei vannak
hátra. Osztja ezt a véleményt?
– Az állam már átvállalta a
megyei önkormányzatok tartozását. Ha nem teszi meg
ugyanezt a településekkel is,
bekövetkezhet, amit az ÁSZ
elnöke jósolt. Így lenne igazságos, mert a kincstár hatalmas vagyonhoz jut az önkormányzatoktól.
– Befejezésül beszéljünk az
ünneprõl. Hogyan fogunk karácsonyozni?
– Az elektromos hálózatot
javító cégünk felszereli a díszkivilágítást, de költséget nem
számol fel. Lesz Mikulás a városháza elõtt (a csokoládé egy
részét Sarkadi Attila képviselõ
intézte kedvezményes áron), a
Mindenki karácsonyára az
ételt a közétkezésben résztvevõ cégek adják. Az adventi
mûsorokat a mûvelõdési ház
dolgozói szervezik, az állatokat az állatsimogatóba civilek
szállítják. A koszorúkat a mûvelõdési ház alkalmazottjai az
erdõben gyûjtött tobozokból,
fenyõkbõl készítik. A nehéz
gazdasági helyzetünkben 300400 ezer forintból kihozzuk
azt, ami az elõzõ években 5-6
millió forintba került. Az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy a lakosság érezze,
hogy a szeretet ünnepéhez érkeztünk. A Pomázi Polgárban
is kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánok minden lakosnak!
Vicsotka

EGÉSZSÉG

A NÉPSZÁMLÁLÁS
UTÓVIZSGÁLATA
Pomáz település egy településrészlete érintett a népszámlálás utóvizsgálatával kapcsolatban, amelyben kérik a
lakosság közremûködését.
„Tisztelt Hölgyem, Uram!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011 októberében
népszámlálást hajtott végre. A 2011-es népszámláláshoz
kapcsolódó uniós szabályozás alapján a tagországoknak
részletesen be kell számolniuk a népszámlálás megfelelõ
minõségben történõ végrehajtásáról és az eredményekrõl.
Jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez hivatalunk
2011. december 1–15. között Népszámlálás utóvizsgálat,
2011 címen reprezentatív adatfelvételt hajt végre, amelynek
célja a 2011. évi népszámlálás minõségének az értékelése.
Az adatfelvétel során 20 000 címet keresünk meg és az ott
élõket arra kérjük fel, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Az
adatszolgáltatás önkéntes.
A kapott adatokat a KSH a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény elõírásainak megfelelõen bizalmasan kezeli,
azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
Megbízottunk, aki felkeresi Önt, a KSH hivatalosan megbízott összeírója. További kérdéseit az adatfelvétellel vagy
az összeíró személyével kapcsolatban felteheti a nszutovizsgalat@ksh.hu címen.
Bízom abban, hogy értékes válaszaival Ön is hozzájárul a
fent említett jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez!
Szíves közremûködését köszönöm.
Üdvözlettel: Dr. Vukovich Gabriella KSH elnök”
Pomázon az érintett település rész :
Közterület neve
jelleg
páratlan
házszám
(tól-ig)
Báthori
utca
Deák Ferenc
utca
Madách Imre
utca
19-23
Móricz Zsigmond
utca
1-9
Váci Mihály
utca
1-11

páros
házszám
(tól-ig)
2-10
8-18
2-12

Kérem az érintett településrész lakosait, hogy szíveskedjenek közremûködni az utóellenõrzést végzõ megbízottal,
segítsék elõ a népszámlálási utóellenõrzés végrehajtását.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzõ

FIGYELJ RÁM!

A szentendrei kistérségben az elmúlt hónapban kezdte
meg a mûködését a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám!
Szociális Szolgáltató. Pomázon az elmúlt hetekben keresték
meg a munkatársai azokat az embereket, akik házi segítségnyújtásra szorulnak. Pontrendszer alapján állapítják meg,
hogy naponta ki milyen és mennyi ideig tartó támogatásra
jogosult.
A szakképzett szociális gondozók segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szükségletei biztosítottak legyenek a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelõen. A szolgáltatás ingyenes.
A „Figyelj Rám!” gondozói szoros kapcsolatot tartanak
fenn az igénylõvel. Az orvos elõírásai szerint alapvetõ gondozási és ápolási feladatokat látnak el. Segítenek a személyi és lakókörnyezeti tisztaság, rend megtartásában, a háztartás vitelében, ügyintézésben, segédeszközök beszerzésében, a veszélyhelyzetek megelõzésében, elhárításában,
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe költözésben.
Akit eddig a szeretetszolgálat munkatársai nem kerestek
fel, s kapcsolatot keres hozzájuk, hívja Verdes Lászlóné
Edit területi kiemelt gondozót a 06-70-430-5483-as telefonon, vagy reggel 8 órától délután 4 óráig menjen el a Tavasz
utca 24. szám alatti irodába!
V. M.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Pomázon lakó 45–65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják õket a Jávorszky Ödön
Kórház-ban: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3., tel.: 06
(27) 620-620/1436. vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott! Éljenek vele!
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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 ÉRDEKEIT
TARTOTTÁK SZEM ELÕTT
A NOVEMBERI RENDES ÜLÉST 29-ÉRE HÍVTA
ÖSSZE A POLGÁRMESTER. TÍZ NAPIRENDET
TÁRGYALTAK, AMELYEKBÕL NÉHÁNY KÖZÉRDEKLÕDÉSRE SZÁMOT TARTÓT KIEMELÜNK.

A

2012. évi költségvetési koncepciót a törvényben rögzített határidõ miatt úgy kellett elkészítenie a hivatalnak, hogy
még nem ismerhették az országos költségvetés számait,
mert azt az országgyûlés ezután tárgyalja. Emellett hátravannak még azok a sarkalatos
törvények (új költségvetési,
államigazgatási, oktatási),
amelyek tovább módosíthatják a nagy büdzsé számait.
Ezek után februárban Pomázon is elfogadhatják a végleges költségvetést. A koncepciót jóváhagyta a testületi ülésen jelenlévõ dr. Benedek József könyvvizsgáló is.
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának irányelve az volt,
hogy csak elkerülhetetlen
mértékig súlyosbodjanak a lakosság terhei 2012-ben. Jövõre az építmény-, a telek- és az

idegenforgalmi adó fog emelkedni. Az várható, hogy az ingatlanok értékétõl és egyéb
szempontoktól függõen 4500
és 10 000 Ft közötti összeggel
fogunk többet fizetni, mint
2011-ben tettük. A kedvezmények 75%-ról 50%-ra
csökkennek. Az idegenforgalmi adó 300-ról 400 forintra
emelkedik. Az önkormányzat
kénytelen a minimális adóemelésre, mert lehet, hogy a
gépjármûadót elviszi a kormány (ez Pomázon évi 80-90
millió forintos bevételt jelent), de ezen kívül is mérhetõen kevesebb a helyi iparûzési adóból befolyó összeg.
A vállalkozások gazdasági
ereje gyengül, sokan befejezik a tevékenységüket.
A képviselõk döntöttek arról, hogy a Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetõjének 2011. november
29. napjától határozatlan idõ-

MAGYAR BÁL
2012. február 11-én 19 órától
a Pilisi Nemzeti Konzervatív Kör
a pomázi mûvelõdési házban Magyar Bált szervez!
– Színvonalas mûsorok
– Vacsora
– Élõzene – Tánc
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját erre
a kellemes estére!
Részletekkel a januári újságban jelentkezünk!
A szervezõk nevében:
Koncz Szilvia, Jobbikos választókerületi vezetõ

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

IDÕSZERÛ

ÁLLÁSHIRDETÉS

tartamra továbbra is Falics
Bélát bízza meg, aki az ügyvezetõi feladatokat díjazás
nélkül végzi. A társaságnál
felügyelõ bizottság megválasztására nem kerül sor. Az
alapító döntése alapján a kft.
a tevékenységéhez könyvvizsgálót nem vesz igénybe.
A Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõjének 2011. november 29. napjától határozatlan idõtartamra Gyurgyik
Béla Elemért bízza meg, aki
az ügyvezetõi feladatokat díjazás nélkül végzi. A társaságnál felügyelõ bizottság

megválasztására nem kerül
sor. Az alapító döntése alapján a kft. a tevékenységéhez
könyvvizsgálót nem vesz
igénybe.
Hagyomány, hogy az önkormányzat és intézményei
dolgozóinak gyermekeit Mikuláskor megjutalmazzák. Ettõl a nehéz gazdasági helyzetben sem akartak eltérni, ezért
214 szerény csomagot osztanak szét.
Sarkadi Attila bejelentette,
hogy a CBA elõtti téren, a
HÉV-állomásnál kettõskereszt alakú „Trianon emlékmûvet” fognak avatni.
V. M.

VALLÁSI STATISZTIKA
Néhány napja a Központ Statisztikai Hivatal könyvtárában kezembe került az 1869. évi, elsõ hivatalos magyarországi népszámlálás egyik kötete, amely a települések vallási összetételét
tartalmazta. Abból másoltam ki az alábbi adatokat.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyes települése népességének vallási megoszlása 1869-ben:
Település
R. kat. Ort. Ref. Evang. Izr. Össz:
Csobánka
1031
371
34
1436
Kalász
982
606
22
19
37
1666
Pomáz
1836
923
342
31
149
3281
Szentendre 3461
808
181
77
156
4683
A fenti táblázat két érdekességére hívom fel a figyelmet.
A 19. század utolsó harmadában Szentendre lakossága mindössze 1400 fõvel volt több, mint Pomázé. (Napjainkban Szentendrén kb. 22 ezer, Pomázon mintegy 17 ezer ember él.)
Közismert, hogy 1690 októbere után, amikor Belgrád elesett,
mintegy 36 ezer szerb család menekült a török elõl Magyarországra, és nagyrészt a Duna mentén – fõként térségünkben – telepedtek le. A fenti települések közül legtöbben Szentedrén.
Ugyancsak tudott, hogy a szerbek – szinte kivétel nélkül – ortodox vallásúak voltak. Az áttelepülésük után 180 évvel azonban
már mind abszolút számuk, mind a helyi lakossághoz viszonyított arányuk Pomázon volt nagyobb.
Érdekeség továbbá, hogy Szentendrén abban az idõben legalább hat ortodox (a mai négyen kívül a jelenlegi Péter-Pál római
katolikus és a református) templom volt, míg Pomázon csak egy.
Összeállította:
Palásthy József, e-mail: palasthya@t-online.hu

Pomáz Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
pénzügyi csoportvezetõi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás: határozatlan idõre szól.
Irányítása alátartozó szervezeti egység: pénzügyi csoport.
Irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, pénzügyi-, számviteli fõiskola, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítés; szerepelnie kell az Szt. 151. § (3 ) bekezdése
szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 5 éves költségvetési intézményben eltöltött pénzügyi vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– szakmai önéletrajz
Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Köztisztviselõk jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetõ: 2012. január 1. napjától.
A pályázat beadási határideje: 2011. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 21.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére
(2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.)
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: 8816-1/2011 valamint a munkakör megnevezését:
pénzügyi csoportvezetõ.
További információt a www.pomaz.hu honlapon, illetve
a 06-26-814-394 telefon számon Vargáné Márkus Mária
munkaügyi elõadónál szerezhetnek.

JÖVÕNK
ENERGIÁJA
A Paksi atomerõmû interaktív kiállításának anyagát
egy 240 négyzetmétert elfoglaló 19,80 méter hosszú
és 11 méter széles kamionban helyezték el. Az óriás
jármû és berendezése december 7-én a mûvelõdési
ház elõtti parkolóban tekinthetõ meg.
A kamion az elmúlt két
évben 176 településen je-

lent meg. Az országjárásával az a cél, hogy az érdeklõdõknek bemutassák a
Paksi erõmû biztonságos
mûködését, valamint a magyar gazdaságra és a környezetvédelemre gyakorolt
jótékony hatását.
A kamionnal utazó szakemberek válaszolnak a látogatók kérdéseire.
V. M.
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
jelen-

– MILYEN DECEMBERI NÉPSZOtése az
élet
örök
KÁSOKAT ISMER ?
k ö rfo rgá s á ra ,
– RÉSZT SZOKOTT VENNI
örök újjászületésre
utal. Mai hagyomány
BENNÜK?
szerint a fenyõgallyal és
– MENNYIRE HISZ
négy gyertyával díszített koszorúk az advent 4 hetét jelkéA NÉPI HIEDELpezik, amelyeket vasárnapról
MEKBEN, A
vasárnapra sorra kell meggyújBABONÁKtani. A domináns színei a zöld,
a piros és arany. Mindegyiknek
BAN?
más és más a jelentése. Az ajK. Péter
A decemberi ünnepek hagyományai között meg kell említeni a kisböjt kezdetét. Régen
harangszóval jelezték a hajnali,
illetve angyali miséket. Ehhez
az alkalomhoz is, mint az öszszes egyházi ünnepekhez hiedelmek társultak. Azok a lányok, akik szerettek volna férjhez menni, a haranglábnál gyülekeztek, és az elsõ harangszónál három pici foszlányt téptek
maguknak, amit zsebükben
hordtak, hogy a farsangi mulatságra mehessenek. Erdélyben
az éjféli mise alatt mindenhol
bezárták az összes ablakot,
mert ez idõ alatt a boszorkányok rontást hoznak a házakra,
ólakra. Sõt még a macskákat,
kutyákat sem engedték be ezen
az estén. Az alföldön az eladósorban lévõ lányok mézet, cukrot ettek, hogy nyelvük édes legyen, hogy a leendõ férjüket
magukhoz édesgessék. Engem
inkább mint érdekesség foglalkoztat a hagyomány, a népi hiedelem.

K. Márta
Advent, az Adventes – (latin
eredetû szó, jelentése eljövetel), a reményteli várakozás az
V.–VI. századra nyúlik vissza,
amely Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülésnek az idõszaka. Viszont
az adventi koszorú készítése a
XIX. századtól szokás. Gyökerei még a pogány korba illeszthetõ, amikor is örökzöld ágakkal ünnepelték a napéjegyenlõség idejét. A fény újjászületésének ünnepét a kelta nép a szent
növényükkel, a fagyönggyel
tartotta meg. A kerek koszorú
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tókra kiakasztott gyertya nélküli koszorúk a szíves vendéglátást jelzik. Nálunk is a nagy
családunkban így szokás megtartani a karácsonyt, élünk a hagyományokkal.

F. Linda
December 6-a, Miklós napja.
Ezen a napon a gyerekek milliói várják az ajándékot hozó Mikulást. Olvasni, hogy a kisázsiai, Patarában született
Szent Miklós püspök a jótéteményeirõl volt ismert, aki a halászok, szegények és az elesettek gyámolítója volt. A megélhetésükhöz
paráznaságra
kényszerített lányok soha nem
tudtak férjhez menni, ezért
Miklós az ablakon aranypénzt
dobott be, becsületük megmentésére. Innen ered az a szokás,
hogy ablakba állítják a gyerekek a cipõjüket, ajándék reményében.
Finn monda, hogy Lappföldrõl indul el az amerikai gyerekekhez rénszarvasával a Mikulás. A Mikulás-ünnep ajándékozással, a falvakban csak a
XX. századtól terjedt el.
Az egész világ számára a béke és a szeretet jegyében egyik
legnagyobb ünnep a karácsony!
Régen dologtiltó napnak tartották, csupán a takarítás, fõzés
volt engedélyezett. A férfiak a
ház körül tettek rendet, asszonyok, lányok a házban. Nagyszüleim, szüleim is megterítették az ünnepi asztalt, amelynek
mágikus erõt tulajdonítottunk.
Még én is folytatom ezt a hagyományt. A vacsorák rangját
karácsonykor a kalács, húsvétkor a kenyér jellemezte. Régebben a vacsora közben keletkezett morzsát megõrizték a szerelem felkeltésére, rontás ellen.
Most már nem igazán él az a

hagyomány, hogy csapatostul járták a falut a pásztorok, kezükben a vesszõkkel,
hogy azzal a jókívánságok után
az asszonyok jelképesen megvesszõzték õket, és ajándékkal
viszonozták a köszöntést. Ez a
szokás a termékenység-varázslás része volt. Az est további részét kártyázással töltötték,
majd az éjféli misére mentek,
ahová magukkal vitték a 13 nap
alatt elkészült Luca-székét,
amelyre, ha felálltak megláthatták a falu boszorkányait.

Hiszek a babonákban. A régi
mondák megtörtént eseményekre épültek, amelyek mesés
forában szájról szájra terjednek.
Mikulás története nagyon
szép. A hagyomány mára már a
kereskedelem körébe tartozik,
kimondottan a pénzrõl szól. Az
unokám 28 hónapos, de már fél
éve énekli a „Hull a pelyhes fehér hó”, és a „Kis karácsony,
nagy karácsony” énekeket.

éjféli misére a „mesterek” kabátjuk alárejtve lopták be a
templomba a széket, ráállva láthatták meg a szarvukat hordó
boszorkányokat, akiknek a túl
alacsony templomkapun belépve le kellett hajtaniuk a fejüket.
Ezért csak a Luca székén állva
tudták a férfiak éjfélkor megismerni õket. Ezután el kellett
menekülniük a fiatalembereknek, nehogy a boszorkák széjjeltépjék õket. A menekülõk a
zsebükben hordott mákot szétszórták. A boszorkányoknak
fel kellett szedegetni a szemeket, így nem tudták elkapni a fiatalokat. Ezt követõen tûzbe
vetették a Luca székét, a sok
kis fadarab sikoltozni kezdett,
és ha csend volt karácsony hajnalán, még hallhatták a boszorkányok, a fadarabok jajgatásait,
mert a tûz a boszorkák végét jelentette. A kulcslyukba ezután
fokhagymát dugdostak, a kést
az ajtófélfába kellett vágni, a
söprût pedig keresztbe állítani,
hogy minden rontástól védve
legyen. Ennyit tudok a boszorkány hiedelmekrõl.

Á. József

D. Vanda

Nagyon közeleg az év vége.
Bizony, bizony számot kell adni, ha másnak nem, hát önmagunknak. Ilyenkor könnyû elõvenni egy-egy régebbi emléket
vagy történést. A mindenkori
ajándékozás mellett a búzaültetés régi hagyomány családunkban. Még elevenen él bennünk az éjféli tiszteletadás. Ez
utóbbit – ismeretem szerint –
felekezet nélkül, mindenki
megtartja. Misztikus hiedelemben nem hiszünk. A fekete
macskát azért kerüljük, és a kéményseprõre csak vidám
szemmel nézünk.

Decemberben, mint népszokás nekem a Luca székével
kapcsolatosan vannak emlékeim. Az is tájegységenként más
formában jelenik meg. Szatmárban, még gyerekkoromban
párnát forgattunk 13 fiúnévvel
esténként Luca naptól karácsonyig. Minden nap egy nevet elhagytunk, mondván, hogy aki
utolsónak megmarad, lesz a
Nagy Õ, életünk párja. Aranyos
gyerekjáték, „leányálom” volt.
Természetesen ma már e hónap
ünnepét karácsony jelenti.
Nagyon szívesen tartanám a
néphagyományokat, de sajnos
nem tudom miért, eltûntek. Kimondottan a közösséget összekovácsoló események voltak.
Jó lenne újra feléleszteni ezeket
a szokásokat. Minden korosztály megtalálta a számára hasznos idõtöltést, ahol tanulhattak
egymástól, tapasztalatokat cserélhettek az emberek.
Nem vagyok a hiedelmek
rabja, de vannak megmagyarázhatatlan dolgok, amelyeket
nem tudok egyértelmûen
értelmezni. A közelmúltban részese voltam egy találkozónak,
amely ez irányban sokat változtatott a korábbi nézeteimen.
Hálás vagyok, hogy ott lehettem.
Ádor Katalin

V. Virág

B. Miklós
Luca napja december 13-án
van. A magyar néphagyomány
szerint e napon bizonyos nõi
munkákat tiltottak. Mosni, fonni nem volt szabad. Ha ezt
megszegték, Luca az asszonyokhoz vágta az orsót. Az udvarokban eldugták a seprûket,
hogy Luca ne tudjon elrepülni
vele.
Ehhez a naphoz fûzõdik a
Luca széke, amelynek alakja
szabályos ötszög volt, a boszorkányszög magyar jelentése. A
széknek olyan erõsnek kellett
lennie, hogy egy férfi súlyát
megtartsa. December 26-án az

TÖRTÉNELEM

MEGKÉSETT HÍRADÁS X.
az 1956-os forradalom és szabadságharc pomázi eseményeirõl 55 esztendõ távlatából…
1957: a megtorlás kezdetei
Perek, bírósági ítéletek
1956 decemberének elsõ napjaiban az
MSZMP KB, azaz a szovjet katonasággal
megerõsített hatalom véglegesen ellenforradalomnak minõsítve az októberi forradalmat, beindította a megtorló gépezetet. Megkezdõdött az adatgyûjtés a listázás, fényképes azonosítás. Dolgozott a karhatalom, s a
lakosság körében élõ és munkahelyeken
szorgoskodó besúgó hálózat. Ment az adatgyûjtés Pomázon is, mint mindenhol. Megkezdõdtek a letartóztatások, és hamarosan
perek indultak.
***
Az öt nemzetõr (Bóna Zsigmond, Héder
Géza, Rudas András, Katona Sándor és
Szutter János) perében az elsõ letartóztatás
január 2-án történt. Házkutatást tartottak
Bónáék szolgálati lakásán, az iskolában.
Lefoglalták az iskolának ajándékozott katonai sátrakat, és egy elõre odatett pisztolyt.
Elvitték Bóna Zsigmondot, és Kerepestarcsára internálták. Társait január 23. és 25.
között tartóztatták le. Bónával január 28-án
találkoztak össze a Fõ utcában.
A falu csendes rokonszenvvel követte az
eseményeket, de voltak, akik példás büntetést sürgettek. Sokan megmozdultak azért,
hogy a bíróság elé enyhítõ körülményekként értékelhetõ dokumentumok és tanúvallomások kerüljenek. A Budapesti Helyõrség Rögtönítélõ Bírósága azonban nem foglalkozott az enyhítõ körülményekkel, a védõk tanúit meg sem hallgatta. Robbanóanyag- és fegyverrejtegetés jogcímen mindnyájukat halálra ítélte. Az elsõrendû vádlott
Bóna Zsigmondot és a negyedrendû vádlott
Katona Sándort két órán belül kivégezték.
Héder Gézát, Rudas Andrást és Szutter Jánost érdemesítették csupán kegyelmi kérvényre, és annak elbírálására három hetet
kellett várniuk, míg az Elnöki Tanács elnöke a halálbüntetést életfogytig tartó szabadságvesztésre enyhítette. Majd a hozzátartozók számos beadványa és kérvénye ellenére 6 és fél év után, az általános amnesztiával szabadultak ki. A helyi közvéleményt
ma is foglalkoztatja, hogy ki árulta el õket.
De csak feltételezések vannak…
Bónáék kivégzésének napján este kis társaság gyûlt össze az igazgatói lakásban,
olyanok, akik mertek vállalkozni a részvétlátogatásra…
Március közepén Bóna Antalt azonnali
hatállyal felmentették igazgatói állásából, és
feleségével együtt egy budapesti gyógypedagógiai intézetbe helyezték. A hivatalos indok
beszédes: „…ottmaradása az iskolánál azért
nem kívánatos, mert a falu lakói és a tanulóifjúság fián keresztül õt mártírnak tekinti.”
Forrás: Böõr László
***
Március 15-höz közeledve feliratok je-

lentek meg a házak falán, kerítéseken:
MUK (Márciusban Újra Kezdjük). Ennek
valóságtartalma nemigen volt, inkább a
provokatív szándék húzódott meg mögötte.
Begyûjtések kezdõdtek. A számukra gyanús személyeket egész hónapra – minden
indoklás nélkül – fogdába zárták, majd
minden indoklás nélkül kiengedték.
Farkas Zoltánt, Bencze Dezsõt és
Kacsovszky Andort március közepén tartóztatták le. Valamennyien tagjai voltak a Nemzeti Bizottságnak. Katonai bíróság elé állították, mert ügyüket összekapcsolták Varga Sándor õrnagyéval. Farkasék ellen felhozott vádak mindegyike a Nemzeti Bizottsággal volt
kapcsolatos. Végül Vargát, aki a katonai ellenállásra felszólító parancsát idõben visszavonta 1 év felfüggesztett börtönre, Farkas Zoltánt a népi demokratikus államrend elleni cselekmények miatt 3 és fél évre, Kacsovszky
Andort hasonló indoklással 2 és fél évre,
Bencze Dezsõt pedig 18 hónapra ítélték.
Farkas Zoltánnak – akit haláláig megkülönböztetett tisztelet övezett Pomázon – a
lakosság körében gyûjtött aláírások és kérvény hatására enyhítettek az ítéletén, és 1
évre mérsékelték büntetését, de munkahelyére, a postára nem térhetett vissza.
***
Varga Jánost, a Corvin-közi harcost fényképes azonosítás alapján fogták el a nyár közepén. Ekkor még kiskorú volt. A másodfokon kiszabott 13 év börtönbüntetést végül
jogerõsen helybenhagyták. Azonban a forradalom alatt szerzett fejsérülése miatt,
megromlott egészségére tekintettel, 6 és fél
év után egyéni amnesztiával szabadult.
***
Czimer Tibort 1957 novemberében jogerõsen halálra ítélték. November 29-én kivégezték. Pozsár István akkori pomázi lakost, aki az ELTE Bölcsészkarán az egyetemi ifjúságot szervezte, még decemberben
letartóztatták és 12 évre ítélték. Egyéni amnesztiával 1961-ben szabadult.
Utószó
A forradalom és szabadságharc Pomázon
csupán humánus arcát mutatta meg. A szabadság pillanatait nem zavarta meg fegyverropogás, lánctalpak csikorgása, nem festette
pirosra a vér a pomázi utcákat. A Nemzeti
Bizottság és a nemzetõrök végig sikeresen
õrködtek a helyi béke fölött. A védelem
mindenkinek járt. A lincshangulatot annak
reményében szerelték le, hogy majdan a bûnösök fölött törvényes bíróság fog ítélkezni.
Egy percig sem engedtek utat a népharag érvényesülésének. Annál inkább szembetûnõ
a megtorlás mértéke és kíméletlensége.
Mérleget vonva a helyi események és a
büntetések között:
– Egyik oldalon a békés és spontán érvényesülõ népakarat, öntevékenyen szervezõdõ közigazgatás (Nemzeti Bizottság) és

közbiztonság (Nemzetõrség), kielégítõ
közellátás.
– A másik oldalon a hatalom rossz lelkiismerete és félelme diktálta megtorlás kegyetlensége áll.
A nemzetõrök perében a legszembetûnõbb, hogy elsõként azokat ültették a vádlottak padjára, akik a forradalom idején és
még azt követõen is sikerrel õrködtek az
egész közösség békéje fölött. A pert elrettentésnek szánták: a halálos ítéleteket elõre
borítékolták.
A pomáziak végsõ mérlege:
Végrehajtott halálos ítélet:
Bóna Zsigmond,
Katona Sándor,
Czimer Tibor.
Letöltött börtönbüntetés:
Héder Géza nemzetõr
6 év
Rudas András nemzetõr
6 év
Szutter János nemzetõr
6 év
Farkas Zoltán NB elnök
1 év
Bencze Dezsõ NB tag
1 és fél év
Kacsovszky Andor NB tag 2 és fél év
Összesen:
23 év.
A pomázi nemzetõrök és a Nemzeti Bizottság tagjai által letöltött összbüntetés tehát 23 év, azaz, egy emberöltõ!
De a lista így nem is teljes. Az áldozatok
számát növeli Mészáros György hõsi halála, Bánóczy Fülöp János halálos sebesülése.
A pomáziak börtönéveit gyarapítja a Corvin-köz „kis” Vargájának letöltött 6 és fél
éve, és azok, akik szabadulásuk után költöztek Pomázra, mint Cserbakõi Endre (15
év), Zséli Tibor (3,5 év), Balogh Gyula (6
és fél hónap), s még ki tudja hányan, akikrõl nincs tudomásunk, de áldozatok azok is,
akiket elítélt hozzátartozóik miatt elbocsátottak állásukból, zaklattak, hosszabb-rövidebb idõre „begyûjtöttek”, megfigyeltek. A
veszteséglistát gyarapítják azok a pomáziak, akik mindenüket hátrahagyva elhagyták
az országot, disszidáltak.
Az elítéltek rehabilitációja a rendszerváltás hajnalán ugyan megtörtént, de annak kétarcúsága miatt többen rezignáltan nyilatkoznak. A levéltárak még sok titkot rejtenek.
A helyi közösség a mártírok emléke elõtt
elõször 1992-ben neveik megörökítésével
tisztelgett, majd 2006-ban – az 50. évforduló tiszteletére – a HÉV-állomásnál felavatta
Seres János szobrászmûvész Kapu címû alkotását (címlapunkon – a szerk.), s rajta a
három mártír neve a nekik tulajdonított búcsúszavakkal:
„A hazámért halok meg!” (Bóna Zsigmond)
„Eljön az idõ, amikor bebizonyosodik,
hogy nekünk volt igazunk!” (Katona Sándor)
„Ehhez a kézhez vér nem tapadt!”
(Czimer Tibor)
Könczöl Dánielné
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KIÁLLÍTÁS A KASTÉLYBAN
Tíz éve él Pomázon Sónyákné Kovács Katalin festõmûvész. Jelentõs számú hazai és külföldi kiállítással, elismeréssel dicsekedhet. A mesterei Kirchmayer Károly és
Fischer Ernõ voltak.
Sónyákné Kovács Katalin kiállítását december 9-én pénteken 18 órakor a Teleki-Wattay kastélyban nyitja meg
Benkõ Katalin festõmûvész. A tárlat december 15-ig tekinthetõ meg.
Vicsotka

ZENÉS
MÛSOR
HÁZHOZ
MEGY
Baráti társaságot hív?
Születésnapot, házassági évfordulót ünnepel?
Tegye különlegesebbé! Hívjon bennünket!

KÉSZ MÛSORAINKBÓL VÁLOGATHAT:
magyar népdalok, nóták, régi slágerek,
megzenésített versek.
EGY FÉRFI
06-30-250-8958

és

EGY NÕ
06-30-270-8914

Sipos Mihály

és

Szalontai Éva

Egy órás mûsor ára: 10 000 Ft.

Email: esmisi@mail.datanet.hu
Honlap: sipos.uw.hu
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MÉREGGEL
A DIDERGÉS ELLEN?
Illegális hulladékégetéssel
kapcsolatban az utóbbi idõben
nagyon sok lakossági bejelentés érkezett a Levegõ Munkacsoporthoz. Van aki a lakását
fûti szeméttel, más a hulladékától szabadul meg így, a
„megélhetési” bûnözõk pedig
a kábelek szigetelését égetik.
Néhányan egyszerûen tudatlanságból, az iskolázás hiánya
miatt égetik el mûanyagot, gumit és mûszálat válogatás nélkül, vagy véletlen keveredik a
kerti hulladék közé. A „végtermék” a rendkívül mérgezõbb
vegyületek formájában jut a
levegõbe, mérgezve mindenkit, azt is, aki égeti. Halálesetek is elõfordultak az elmúlt
években hazánkban ennek következtében, a kályhából a lakótérbe jutó mûanyagégetés
füstje okozta több ember vesztét. A szenynyezés mértékére
jellemzõ, hogy akár nagy ipari
üzemek szennyezésével is vetekedhet.
A mûanyagok, háztartási
hulladékok égésekor olyan

tevékenységet. A levegõ védelmérõl szóló 306/2010-es
kormányrendelet alapján félmilliós bírságot is kiszabhat a
jegyzõ, vagy a bíróság a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése bûncselekmény elkövetése miatt akár 5 év letöltendõ szabadságvesztésre is
ítélheti az elkövetõt.
Fontos tudni, hogy például a
festett vagy mûgyantával ragasztott fa (OSB, pozdorja, laminált falemez) égetése is tilos
a rendelet szerint, hiszen égetésekor például izocianátok
vagy formaldehid szabadul fel
jelentõsebb menynyiségben.
Hová forduljunk ha valaki a
környezetünkben hulladékot
éget? Elõször is kérjük meg az
égetõt, hogy ne tegye, hiszen
lehet, hogy csak tudatlanságból teszi. Érdemes megmutatni
neki ezt a cikket. Az elsõ fokon eljáró levegõtisztaság-védelmi hatóság az önkormányzat jegyzõje (Pomáz esetén a
szentendrei jegyzõ), aki köteles eljárást indítani bejelentés

anyagok szabadulnak fel, mint
az elsõ világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén,
vagy a rákkeltõ vinil-klorid, illetve a halálosan mérgezõ
dioxinok, cianidok.
Ha mûanyagot égetünk,
vagy a környezetünkben teszi
ezt valaki, könnyen elszenvedhetjük a következõ egészségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás,
máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdõgyulladás, vérsejt-károsodás,
halál...
A jogszabályok ennek megfelelõen tiltják és keményen
szankcionálják ezt az illegális

esetén. A rendõrség is eljárhat
a BTK 281/A.§ alapján. A szemétégetés utólag is kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a
kéménybõl vett minta elemzésével, így nyomai csak a kémény bontásával tüntethetõk
el. A Levegõ Munkacsoport
Környezeti Tanácsadó Irodája
is szívesen segít a panaszos
ügy megoldásában, keressen
minket a 1/411-0509 telefonszámon, a levego@levego.hu
e-mail címen vagy a www.levego.hu honlapunk Tanácsadó
iroda / Tanácskérés rovatában
is jelezheti a panaszt.
Lenkei Péter, a Levegõ Munkacsoport Környezeti Tanácsadó
Irodájának vezetõje

IDÕSZERÛ
Beköszöntött a tél. Éjjel, a meleg ágyban,
még a hideg szobában
is megvan az ember.
De reggel a hideg lakásban
felkelni...
Brrr... Sok családnak
nincs meg a téli tüzelõje, hogy meleget varázsoljon otthonába.
Mit tehet? Elmehetne
a közeli erdõbe gallyat, ágat gyûjtögetni?
Nem, messze van.
Közvetlen közelben az
udvaron, az utcán,
szinte mindenhol ott a
sok hulladék, szemét,
fólia, nejlon zsák, inkább ezekkel gyújt be.
Igaz, amikor meggyullad a hulladék, fojtogató bûzt áraszt, kaparja az ember torkát,
s sötét, maró, gomolygó füstfelhõ is árulkodik a mûanyag, a gumi, a bõr és egyéb
hulladékok égetésérõl.

A

mûanyagok égetése
Miskolcon családi
tragédiát okozott. A
család a környékbeli kukákból gyûjtött mûanyagokkal
fûtött. A szomszédok sokszor panaszkodtak a ház kéményébõl kiáramló bûzös
füstfelhõre. A mûanyag-égetés következtében a családi
házban hárman meghaltak.
A családfõ, egy 36 éves férfi
másnap hunyt el a kórházban. Az elhunytak a tûzhely
körüli székeken üldögéltek,
amikor a tûzhelybõl kiáramló mérgezõ gáz érte õket.
A mûanyag égetésénél keletkezõ mérges gázok különösen ártalmasak a gyermekekre és a terhes anyákra. A
legtöbb gyermek egészségesnek és értelmesnek születik, hacsak magzati állapotában nem éri egészségkárosodás. Ha a gyermekünk mérges gázt lélegzik, idegrendszere károsodik, nehezére
esik a tanulás, kisegítõ iskolába kényszerül. Az a szülõ,
aki szereti gyermekét, mû-

TISZTA LEVEGÕT
– EGÉSZSÉGES GYERMEKEKET POMÁZON!
Fotó: Lenkei Péter

anyag-égetéssel nem teszi
tönkre életét. Nemcsak az a
család és a gyermekeik károsodnak egészségileg, akik
égetnek, hanem a környezetükben élõk is, akár több utcával errébb is.
A világszerte számos laboratórium vizsgálta, hogy a
mûanyagok égetésekor milyen gázok, melléktermékek
keletkeznek. Ugyancsak számos orvosi, toxikológiai
vizsgálatot végeztek, hogy a
különféle gázok milyen hatással vannak az emberi szervezetre. E vizsgálatok eredménye röviden összefoglalva: ha mûanyagot égetünk,
könnyen elszenvedhetjük az
alábbi egészségkárosodások
valamelyikét:
daganatos
megbetegedések, tanulási
nehézség, magzatkárosodás,
máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdõgyulladás, impotencia,
vérsejtkárosodás. Tekintsük
át a különbözõ mûanyag-féleségek által okozott egészségkárosodásokat.
Polietilén és polipropilén
– építõanyagokat burkoló
fóliák, zacskók, üdítõs flakonok készülnek belõle –
égetésekor az alábbi egészségkárosító anyagok keletkeznek:
– aceton: irritálja szemet,

– akril-aldehid: irritálja a
szemet, a bõrt, a légzõrendszert, tüdõvizenyõt okozhat,
– benzol: rákkeltõ, károsítja a csontvelõt, a májat, az
immunrendszert.
– szénmonoxid: a vérre, a
keringési rendszerre és a
központi idegrendszerre hat.
Alacsony születési súlyt,
halva születést és veleszületett szívproblémákat okozhat.
Poliamid (nejlon) különféle szöveteket, ruhákat készítenek belõle. A poliamid
égetésekor keletkezõ egészségkárósító anyagok:
– acetaldehid: károsítja az
idegrendszert, szöveti elváltozásokat okoz,
– adipinsav: irritálja a szemet, a bõrt, asztmát okozhat,
– benzol: rákkeltõ, káros a
csontvelõre, a májra, az immunrendszerre,
– kaprolaktám: irritálja a
szemet, a légzõrendszert, hasi görcsöket okoz, hatással
lehet a központi idegrendszerre.
Poli-vinil-klorid (PVC).
A PVC-t csövek, kábelek,
padló és bútorburkolatok,
szennyvíz csövek készítésére
használják. Az EU egyes országaiban használatát korlátozták vagy betiltották. A
PVC égetésekor keletkezõ

egészségkárosító anyagok:
– acetaldehid: károsítja az
idegrendszert, szöveti elváltozásokat okoz,
– benzolaldehid: irritálja a
szemet, a bõrt, a tüdõt, Értelmi károsodást okozhat.
– foszgén: az elsõ világháborúban harci gázként alkalmazták.
– toluol: depressziót, csökkent tanulási képességet, impotenciát okoz.
– vinil-klorid: rákkeltõ, hatással lehet a központi idegrendszerre, a tudati szint
csökkenését okozza.
Poliuretán. A poliuretán
égésekor keletkezõ egészségkárósító anyagok:
– formaldehid: szemkárósító, rákkeltõ, tüdõvizenyõt
okozhat,
– hidrogén-cianid: irritája
a szemet, a légzõrendszert,
légzési és keringési funkció
károsodást okozhat,
– izocionátok: határérték
feletti mérgezés halált okozhat. A bophali vegyi katasztrófában ez az anyagcsoport
közel 5000 ember halálát
okozta.
A mûanyagok égetése – a
fentiekben röviden ismertetett káros hatásaik miatt –
a 21/2001. számú kormányrendelet szerint szabadban,
vagy bármilyen tüzelõberendezésben tilos. A jogszabály megszegõi félmillió forintig terjedõ pénzbírságra
számíthatnak.
Felismerve a mûanyagok
égetésének egészségre káros
hatását Pomáz város önkormányzatának
Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottsága – az egészségbarát
város hagyományának szellemében – levegõtisztasági
õrjáratot kíván szervezni. Ha
Ön is részt venne e munkában, a bizottság vezetõje
Halászné Gambár Mária a
06-20-955-1763-as telefonszámon várja jelentkezését.
A témát a Levegõ Munkacsoport „Ne égesd el” címû
kiadványának a felhasználásával ismertette:
Dr. Morzsa Szilárd közgazdász
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

A

z ünnepekre való készülõdés mindenkinek nagy öröm, azonban ekkor se feledkezzünk
meg értékeink védelmérõl.
Erre tekintettel kérjük, fogadják meg jótanácsainkat
vásárlás alkalmával:
A parkolóhely kiválasztása
alkalmával az elsõdleges
szempont ne a bejárat közelsége, hanem a parkolóhely és
az odavezetõ út megvilágítása legyen.
Fontos, hogy semmit ne
hagyjunk a gépkocsi utaste-

rében, illetve a már megvásárolt értékeket rögtön a csomagtartóba pakoljuk.
Vásárláshoz csak azt vigyük magunkkal, amire feltétlenül szükségünk van.
A bevásárlókocsikat általában meghatározott pénzérmével lehet a tárolóból elhozni, ezért már otthon készítsük be a megfelelõ érmét.
A parkolókban minket –
pénzváltás céljából – megszólító idegen személyekkel
szemben legyen meg bennünk az egészséges bizalmatlanság, pénztárcánkba
rajtunk kívül ne nyúljon senki bele!
Vásárlás alkalmával a bevásárlókocsin ne hagyjuk
õrizetlenül táskánkat, kabátunkat a benne lévõ értékekkel a vásárlásra szánt pénzösszeggel!
A megvásárolt termékeket
megfelelõ körültekintéssel
pakoljuk be személygépkocsinkba. Miután bepakoltunk

zárjuk be jármûvünket, és
úgy toljuk vissza a bevásárlókocsit a helyére.
Szórakozóhelyen:
Fokozottan figyeljünk értékeinkre, ha tömegben tartózkodunk!
Semmiképpen ne tartsunk
semmit a farzsebünkben,
mert innen a legkönnyebb ellopni az értékeket.
A zakónk, blézerünk, kabátunk zsebében ne legyen
semmilyen érték ha leveszszük, mert ettõl a pillanattól
kezdve nem tudjuk megóvni,
amit a zsebében hagyunk.
Ne tegyük le a táskánkat a
földre és magunk mellé, fõleg ha egyedül vagyunk.
Soha ne hagyjuk táskánkat, kabátunkat õrizetlenül,
ha a mosdóba vagy levegõzni megyünk.
Tartózkodjunk a szabálytalanságok elkövetésétõl!
Akár családlátogatás alkalmából vagy pihenés, szórakozás céljából hagyjuk el

MINI KÖZLEKEDÉSI PARK
Az Egészséges és derûs gyermekekért Alapítvány két éve
foglalkozik óvodás és bölcsõdés korú gyermekek napközbeni ellátásával, felügyeletével.
Szakemberekkel történõ hoszszú egyeztetési folyamat eredményeként elkészítették a „mini” közlekedési parkot.
A rendelkezésre álló udvar
teljes rekonstrukciójával párhuzamosan alakították ki a
több, mint 50 m hosszú közlekedési útvonal hálózatot. A
„mini” közlekedési parkot ünnepség keretében mutatták be,
illetve átadták a gyermekeknek
és a szentendrei érdeklõdõknek.
A rendõrség baleset-megelõzési szempontból is támogatta
ennek a közlekedési parknak a
létrehozását, mert a gyermekek
közlekedésre történõ nevelésében nagy szerepet játszik a
park felépítése. A közlekedési
parkban a városi közlekedésben megjelenõ helyzeteket szi-
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mulálva ismertetik meg a kicsikkel a közlekedési jelzéseket, és fejlesztik a gyermekek
helyzetfelismerõ képességét,
mindezt intenzív mozgással
kiegészítve.
A közlekedési park ünnepélyes átadására 2011. november
4-én került sor, Szentendre,
Dunaár u. 1. szám alatt. Az ünnepségen részt vett dr. Simon
Tamás r. dandártábornok a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje.
Nagy Dániel r. õrnagy
bûnügyi osztályvezetõ

otthonunkat, minden esetben
és alkalommal gondoskodjunk otthonunk biztonságáról. Zárjuk be a nyílászárókat, – amennyiben van – aktiváljuk riasztónkat. Megbízható szomszédot kérjünk
meg arra, hogy figyeljen otthonunkra. Kapcsoljuk ki a
csengõket, alkalmazzunk
idõzített kapcsolót.
A pirotechnikai eszközöket (petárdák, tûzijátékok)
csak a rendeltetésüknek
megfelelõen használjuk, betartva a jogszabályok által
elõírt idõ és helyi korlátokat!
Végezetül
szeretném
önöknek megköszönni az
egész évben felénk nyújtott
segítségüket. A magam és
kollégáim nevében szeretetteljes, áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok
önöknek!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

CSELES CSENGETÕ
Fejõs Istvánné semmi
rosszra nem gondolt,
amikor a csengetésre a
botjára támaszkodva az
Eötvös utcai házának
kisajtójához ment. Az ott
álló fiatalember mosolyogva mondta, hogy a
szeretetszolgálattól jött,
és juttatást hozott neki,
de szüksége van a nyugdíjszelvényére. Az idõs
asszony bekísérte, leültette. Megkereste a pénztárcáját, amelyben a
szelvény lapult. Nyájas
beszélgetés közben egyszer csak aztkérte, hogy
szíveskedjen az anyja

nevét ráírni egy papírra,
majd ezután mondta,
hogy ki kell mennie, de
azonnal visszajön.
Fejõs Istvánné várt,
már nyugtalankodott,
amikor megérkezett az
igazi szeretetszolgálatos
hölgy. Panaszolta neki,
hogy visszajöhetne már a
fiatalember a nyugdíjszelvényével. A hölgy
rögtön érdeklõdött, hogy
mi történt, gyanakodni
kezdett, és megkérdezte,
hol a pénztárca? Annak
bizony nyoma veszett…
Fejõs Istvánné csak akkor értette meg, hogy kirabolták.
Aztán jött a rendõrség
és kezdetét vette a szokásos eljárás.
A tanulság: nem lehet
elégszer mondani, hogy
ismeretlent soha ne engedjünk be a lakásunkba!
V. M.

SZOLGÁLTATÁS

JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK
A házastársi vagyonközösségrõl I.
Kedves Olvasó! Nehéz idõket élünk,
a családokban csökken a jövedelem,
sokan ma tapasztalják meg, hogy a korábban felvett kölcsönök és az abból fakadó adósságok súlyos terhet, kockázatot jelentenek a család számára. Ilyen vészterhes idõkben nagyobb számban fordulnak elõ olyan jogi helyzetek, problémák, ahol a
házastársak által megkötött szerzõdések jogkövetkezményei (a kötelezettségek és a felelõsség) elõtérbe kerülnek. Különös súllyal merülnek fel kérdések azzal kapcsolatban, ha az egyik házastárs
önállóan köt más személlyel ügyletet, szerzõdést,
pl. kölcsönt vesz fel banktól vagy magánszemélytõl, és a hitelezõ, követelése érvényesítése kapcsán a másik házastárssal szemben is fellép. Ezekkel az élethelyzetekkel kívánunk foglalkozni.

A

házasságról és a családról szóló tv. több
szabályt alkotott ebben a kérdésben. Így többek
között kimondja, hogy fõszabályként bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt kötött visszterhes
ügyletét (szerzõdését) a másik
házastárs hozzájárulásával
kötött ügyletnek kell tekinteni. Ez egy vélelem (az ellenkezõ bizonyításáig igaznak
elfogadott tény), amellyel
szemben az ügylet megkötésében részt nem vevõ házastárs bizonyíthatja azt, hogy az
ügyletkötõ harmadik személy
tudott, vagy a körülményekbõl tudnia kellett arról, hogy a
másik házastárs az ügylethez
nem járult hozzá. A kapcsolódó felelõsségi szabályokra
vonatkozóan a tv. kimondja,
hogy a másik házastárs felelõssége a házastársa által kötött ügyletért harmadik személlyel szemben a közös vagyonból reá esõ rész erejéig
áll fenn. Amennyiben a házastárs a másik házastárs által
kötött ügylethez nem járult
hozzá, illetõleg hozzájárulása
nem vélelmezhetõ, avagy a
vélelem megdõlt, a tartozásért
kizárólag az ügyletkötõ felel,
mégpedig mind különvagyonával, mind a közös vagyonból reá esõ résszel.
Sajátos kérdéseket vethet
fel az egyik házastárs által a
vagyonközösség fennállása

alatt egyedül kötött ügyletért
az ügyletkötésben részt nem
vevõ házastársnak a harmadik
személyekkel szembeni felelõssége, ha az ügyletkötõ házastárs ezt az üzleti tevékenysége (gazdasági társasági tagság, egyéni vállalkozás) körében tette meg. Ezzel kapcsolatban még kialakult gyakorlatról nem beszélhetünk, mindenesetre ilyen tevékenység
esetén feltétlenül indokolt a
házassági vagyonjogi szerzõdés megkötése, különösen a
tevékenységgel járó anyagi
felelõsség körében.
Az ilyen helyzetekre reagálva teremtette meg a tv. a
lehetõséget, hogy a házasfelek között fennálló vagyonközösséget a bíróság a házassági
életközösség fennállása alatt
fontos okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti.
Ami a vagyonközösség bírói végzéssel történõ megszüntetésének feltételeit illeti,
erre irányuló kérelmet bármelyik házasfél elõterjeszthet,
de ez a kérelem csak akkor
járhat sikerrel, ha a vagyonközösség megszüntetésének
fontos oka van. Ilyen fontos
ok lehet, ha a másik házastárs
káros vagyonjogi hatásokat is
eredményezõ magatartása miatt a vagyonközösség fennállása (fennmaradása) a kérelmezõ részére méltánytalan
hátrányt jelentene (pl. folya-

matosan nagy kockázattal járó és veszteséget eredményezõ tevékenység folytatása, jelentõs anyagi kiadással járó
szenvedély, alaptalan költekezés stb.).
A házastársi vagyonközösség megszûnésének az a jogkövetkezménye, hogy az errõl
szóló végzés jogerõre emelkedését követõ hónapot követõen a tv.-nek a közös tulajdont eredményezõ rendelkezése már nem érvényesül, vagyis a jövõre nézve megszûnik a vagyonközösség. Ezt
követõen mindkettejük saját
szerzése az illetõ házasfél különvagyona lesz, az ahhoz
kapcsolódó kezelési, rendelkezési joggal és felelõsséggel.
Harmadik
személyekkel
szemben – a jövõre nézve –
megszûnik a házastársaknak
az egymás ügyleteiért való felelõssége, és az ügyletkötésben részt nem vevõ házastárs
hozzájárulásának a vélelmezése. Hangsúlyozandó azonban, hogy e végzés nem a házastársi közös vagyon megosztását, illetõleg a házassággal összefüggõ és addig keletkezett vagyonjogi igények
rendezését jelenti, hanem a
jövõre nézve kizárja a szerzeményi közösséget.
A kérelemben az igénylõnek természetesen részleteznie kell azt a fontos okot, ami
miatt a vagyonközösség megszüntetését kéri. A kérelem
felõl a bíróság végzéssel határoz, amelyben – helyt adás
esetén – meghatározza, hogy
a megszüntetés idõpontjában
mi tartozik a közös és mi a
férj–feleség különvagyonába.
A vagyonközösség megszüntetése tehát nem feltétlenül jár
a közös vagyon megosztásával. Az eljárás a vagyonközösség megszüntetésére irányul, és nem az addig keletkezett vagyoni igények rendezésére. A helyt adó végzést a
bíróság a felek ismert közös
hitelezõinek is kézbesíti. Tehát ezeket a hitelezõket az eljárás során fel kell deríteni.
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu Tel.: 525-455,
30/6196-496

A Pomázi Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
decemberi programjai
6. kedd 18:00

MIKULÁSVÁRÓ
a városháza elõtt
A Mikulás megérkezését
közös énekléssel várjuk.
Hozzatok saját készítésû
ajándékokat a város karácsonyfájára a Városháza
elé! A fenyõfa alatt kisállat simogató várja a gyerekeket. A vendéglátók meleg teával kínálják az egybegyûlteket.
10. szombat 10:00–11:00

TEKERGÕ TÁNCHÁZ
Ünnepi élõ zenés táncház kicsiknek és nagyobbaknak 3-tól 8 éves korig.
Belépõ: 500 Ft
11. vasárnap 15:00–18:00

U-Nique Gála
Modern tánc csoportok
bemutató mûsora
13. kedd 14:00–18:00

Véradás
14. kedd 18:00

Orgoványi Anikó
könyvbemutatója
17. szombat 10:00–17:00

POMÁZI ADVENT
Színpadi mûsorokkal,
helyi és meghívott vendégekkel, karácsonyi vásárral, beiglivel és forralt borral várjuk kedves Vendégeinket. A színpadi programban fellép – többek között – 11 órakor a Los
Andinos Együttes „Nagyapám betleheme” címû zenés mûsorával, 15 órakor
vendégünk lesz Huzella
Péter Kossuth-díjas mûvész karácsonyváró dalaival.

2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135
Tel/fax : 06-26-323-460
pmhkpomaz@freemail.hu,
pomazkonyvtar@freemail.hu,
www.pmhkpomaz.hu
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MARIKA KONYHÁJA

KI SEGÍTSEN A KUTYÁN?

Decemberben, karácsony táján minden családnak megvan a
maga sajátos ünnepi menüsora. Ahányan vagyunk, annyiféle
finomsággal lepjük meg a családot, a kedvelt receptek alapján,
a pénzügyi lehetõségeink határain belül vagy éppen a divatos
étkek kipróbálásával. A csáktornyai Zrínyi udvar XVII. századi
kéziratos szakácskönyve és
a Tófalusi Kis Miklós által
kiadott kolozsvári szakácskönyv alapján ajánlom figyelmükbe a hal következõ
elkészítési módját:

Elgondolkodtató dolog esett meg minap az állatmenhely
egyik önkéntesével. Szombati napon fél nyolckor csörgött
a telefonja (ez megszokott, hiszen nekünk, állatvédõknek
nincs karácsony, húsvét, szombat, vasárnap) és egy hölgy
kérte, hogy „azonnal menjen ki és nézze meg” a kutyát,
amelyet elütött valaki. Miután önkéntesünk nem tartózkodott Pomázon, abban maradtak, hogy hasznosabb lett volna
egy állatorvost értesíteni, nem minket, az állatmenhelyet…
Sajnálatos tény, amit a telefonáló is jól gondolt, hogy hiába hívja ilyenkor a pomázi állatorvosokat, hiszen az orvosi rendelõk közül egyik sincs még nyitva. Ügyelet pedig
Pomázon nincs.
Tanulságos a történet több szempontból is.
– Mutatja, hogy nincs városunkban apparátus ilyen helyzetekre. Az állatvédõk azzal érvelnek, hogy a 20 éves autójuk már többet áll a szerelõnél, mint megy az utakon. Pénz
nincs új autóra, hiszen csak annyi van, ami az állatotthon
kutyusainak ellátására éppen elegendõ, mindenféle beruházás, extra kiadás nélkül. Hiába tettek az állatvédõk többször
is felhívást közzé, hogy aki tud segítsen (az önkormányzat
sem tud segíteni ebben a kérdésben), nem jelentkezett senki. Szállítóeszköz nélkül pedig elég nehéz a város kutyusainak megsegítése… Önkénteseink szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik életmentõ munkájukat. Az már
teljesen lehetetlen, hogy a polgárok legkülönbözõbb idõpontokban történõ hívásaira elinduljanak és a sérült állatokat is õk szállítsák állatorvoshoz (már ha nyitva lenne orvosi rendelõ, ugye!?). Mi, a pomázi állatvédõk igen gyakran
vállalunk át orvosi költséget városunkban lakó nyugdíjas,
vagy nehéz sorban lévõ családok állatainak orvosi ellátásánál. Egyszerûen többet segíteni nem tudunk (hiszen a lehetõségeink korlátozottak).
– Az embereknek tudni kellene, hogy sérült állat esetén
nem az állatvédõket kell hívni, hanem állatorvost. Nyilván
ehhez ügyelet lenne szükséges a városban, és nem olyan
nyitva tartás, ami reggel 3 óra (9 órától 12 óráig), és este
3 óra (17 órától 20 óráig).
– A jó érzésû, segíteni kész állatbarátoknak pedig sajnos
meg kell tanulniuk, hogy akkor szedjenek fel megsajnált
kutyákat az út mellõl, ha képesek gondozni is azokat. Azzal nem „én” mentek meg egy életet, ha felveszem az út
szélérõl és odaviszem az állatotthonhoz! Telt ház van évek
óta, a kutyák gondozására senki nem „dob be” állatorvost,
élelmiszert, kennelt, és fõleg gondozót, aki ellátná õket…
Önkénteseink hétfõtõl vasárnapig dolgoznak reggel 9 órától délután 15 óráig ingyen, de a város már nem kívánhat
ennél többet. Egy állatvédõnek ezt a legnehezebb kimondani, de ha nem tudok gondoskodni valakirõl, akkor azt
nem viszem másnak oda, hogy más felelõssége legyen!
Nem nyugtathatom a lelkiismeretemet, hogy én mindent
megtettem, hiszen csak másnak adtam át a problémát. Inkább megjegyzem a helyet, ahol láttam az állatot, és minden nap viszek neki vizet és élelmiszert.
– A budapesti menhelyeken nincs annyira telt ház, mint
Pomázon és Szentendrén. Náluk igen kevés kutyus van (a
mi létszámunk egyharmada), viszont az 1%-ból nekik utalt
adó összege a miénk négyszerese. Budapesten a menhelyeken állandó munkatársak vannak (fizetett alkalmazottak),
nálunk egy sincs, hiszen nem is tudnánk megfizetni a bérét. A pénz élelemre és állatorvosra megy el nálunk.
Amit a cikkel jelezni szerettem volna az az, hogy mi
tényleg mindent megteszünk, igyekszünk, de van úgy,
hogy rajtunk kívülálló okok miatt egyszerûen nem megy.
Ha nincs segítség és nem mûködik együtt velünk senki (állatorvosi rendelõk, önkormányzat megfelelõ csoportja), bizony elpusztulnak az elütött állatok – akkor is, ha egy jó
szándékú bejelentõ találja meg.
Molnár Anikó

Olaj-spék
Fõzd meg a halat csak vízben,
sóban, leginkább friss csukához
illik. Azután metélj kocka szeltet
és petrezselyemlevelet igen szép
aprón, és azt rántsd meg olajban.
Azután tölts jó ecetet reá, borst,
gyömbért, és a halat tálba rakván,
ezt a levet öntsd reá felyül, egy kevés bort belé az íziért; ha az ecet
igen erõs lesz, vízzel kell megelegyíteni vagy borral.
A régies nyelvezet talán kissé

furcsa, de jól
érthetõ a 400 év elõtti szöveg, sõt
kis változtatással még a recept is
élvezhetõ ételt eredményez. Ha
van kedvük, próbálják ki!
De bármelyik receptet választják is, ha maradnak a már jól bevált, család által kedvelt recepteknél, a karácsony varázsa és szépsége hozzon örömet mindenkinek
az ünnepi asztalnál!
MINDEN KEDVES OLVASÓMNAK ÁLDOTT SZÉP ÜNNEPET KÍVÁNOK!

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Karácsony elõtt jelkép számunkra az adventi koszorú, vagy
karácsonyi asztaldísz. Ha némi
képzelõerõnk van, magunk is elkészíthetjük. Az alap lehet moha,
toboz, esetleg szalma. Nélkülözhetetlenek az örökzöldek, a tuja és
a fenyõ. Díszítésként a különbözõ
szárított virágok, termések, jöhetnek számításba. A gyertyák lehetnek négyszínûek, ezen belül a hagyományos a lila és a rózsaszín.
Az utolsót karácsonykor gyújtjuk
meg, de a biztonság kedvéért tartózkodjunk a közelükben, s ne
hagyjuk, hogy túl rövidre égjenek.
Ha karácsonyra egy darabka
„tavaszt” szeretnénk varázsolni,
december 13-án Luca napján vessünk búzát. Egy tálkába tegyünk
némi földet, rá a szemeket, vékonyan fedjük földdel, bõségesen
öntözzük meg, s tegyük meleg
helyre. Karácsonyra arasznyi leveleket növeszt. Ha nincsen földünk, vattában hasonló eredményt
érhetünk el.
Cserepes, vagy földlabdás fenyõt vásároljunk, mert azokat az
ünnepek után kiültethetjük. Lehetõség szerint ezzel 1-2 hétnél ne
várjunk tovább. A tárolását kezdjük a meleg szobában, majd fûtetlen helyiségben, végül az erkélyen „hûtsük.” A hagyományos
karácsonyfa a lucfenyõ, amely-
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nek nagy hátránya, hogy a jól fûtött lakásokban gyorsan hullatja a
leveleit, sok bosszúságot okozva a
háziasszonyoknak. Ésszerû tanács, hogy inkább vásároljanak
normand, hosszú tûlevelû erdei,
vagy fekete fenyõt. Akinek a
pénztárcája megengedi, állítson
ezüstfenyõt, késõbb a kertjének is
dísze lesz.
Ilyenkor az üzletek tele vannak
ciklámennel. Ha megveszik, ne
tegyük meleg helyre, 10-15 fokon
szépen virágzik, és jól tûri a felszivatásos öntözést. A december
legdivatosabb növénye a mikulásvirág. A kutyatejfélék családjába
tartozik, tejnedvet ereszt, ami
mérgezõ. A virága egy hónapig is
díszlik.
Ne feledkezzünk meg az elhunyt szeretteink sírjáról és a környezetünkben élõ idõs, beteg, magányos emberekrõl sem.
Minden kedves olvasónak áldásos karácsonyt és boldog új esztendõt kíván a cikk írója:
Czilinger Attila

SZOLGÁLTATÁS
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