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A Honalapítás Emlékmû Egyesület a Kliszadombon lévõ emlékmûnél 2010. június
19-én 18 órától tartja
a hagyományos napfordulós ünnepségét.

– Ötvennégy év alatt 12-13-szor volt áradás. Minden évben ígérték, hogy szabályozzák a patakot. Azt mondtam, hogy adom a kertem is, csak biztonságban
legyek. Ha a férjem nem csinál ilyen magas, szilárd alapot, már régen elvitt
volna a víz. 10 éve a konyhába is bejött a Dera. A patakra senki nem vigyáz.
Mindennel teleszórják – panaszkodott Hídvégi Zoltánné (Kuruc utca 1/b.)
Vicsi László polgármesternek, dr. Morvay Miklós alpolgármesternek és Halászné Gambár Mária képviselõnek, akik végigjárták a veszélyeztetett helyeket.
– A Kuruc utcában volt a legnagyobb a baj.
Három ház udvarán zúgott át a patak.
Derékig érõ vízben mentünk Anni nénihez.
Ezt a zárást a Diófa utca elején azért csináltuk,
hogy ne menjen végig rajta az ár. Úgy 30 méter
átvágásával ezt a nagy kanyart ki lehetne váltani – összegzi Halászné Gambár Mária.

KÉPRIPORT

ISMÉT TÁMADOTT

A DERA
CZINK JÓZSEF:
Bejártam éjjel a várost. Fél háromkor a Pataksoron az emberek fogták a zsákokat, de nem
volt mit belerakniuk. Ott meg
itt van nagy baj. Tisztítani és
füvesíteni kellene a Derát.

BIHARI KÁROLY Gábor Áron út 45.:
Minden vízben van. A gázkazán, a bojler, a rendes kazán,
a mosogatógép, a bútorok. Tíz éve hatvan centivel magasabban volt a szint A kanyarokat át kellene vágni, a
nagy fákat kiszedni a mederbõl. A patak örökké tele van
szeméttel.

MACZKÓ LÁSZLÓNÉ Liszt Ferenc utca 5.:
A kertemben áll a víz. A növényeim kipusztultak.
Az ár a társasházak felé halad.
A Bihari utca padkáját több helyen elmosta az ár.
Ha nehezebb jármû jönne, beszakadna a Derába.
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KÉPRIPORT

Az új tetõt még az ág is húzza

A kegyetlen májusban az ismétlõdõ viharok miatt a
tûzoltóink csaknem 100 veszélyessé vált fát vágtak ki
a településen. A fotón látható fenyõ az épülõ új bölcsõde tetejét rongálta meg. Nemrégiben ezeket a fákat a mûemlék felülegyõség nem engedte kivágni.

GYÕRFFI ANDRÁS Gábor Áron út 21.:
10 éve a kerítést, a veteményest elvitte a víz. Azóta csak
füvesítünk. Most még lejjebb van, de ha még egy napig
esik, utoléri az 1999-est. Éjfélkor jöttek haza a gyerekek
és mondták, hogy a kertben van a víz.

SCHULTHEISZ PÉTER Kuruc utca 14/b.:
Tiz évvel ezelõtt 70 centi víz volt a lakásban. Most a melléképület van fél méterig elmerülve. Mi 1999-ben az itt
maradt homokból 30 méter hosszon 40 centivel
megemeltük a partot. A Derát nehéz szabályozni. Pénz
meg akarat kellene hozzá. Amióta itt lakunk, többször
mondták, hogy szabályozzák. De nemrégen még a
kerítés építés tilalmát is feloldották. Nincs gazdája a
pataknak. Ürömrõl és Pestrõl jött segíteni a rokonság .
A fiatalok: Schultheisz András és Komlósy Antal (a
fotón), Málnási Attila, Zsigmond Szabolcs és Gergely,
Schrankó Gábor és Erdõs Ákos órák óta töltik és hordják a homokzsákokat.
Összállította: Vicsotka Mihály
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– Május 15-én szombaton
este 8 óra után a Dera mellett
lakókon eluralkodott a félelem. A patak sodrása ijesztõvé vált, a víz szintje gyorsan
emelkedett. Az emberek a
parton álltak, és senki nem tudott válaszolni a kérdésre:
megismétlõdik-e az 1999-es
árvíz, amikor 108 millió forintos kár keletkezett. Ön hogyan élte át a nehéz órákat?
– Természetesen talpon. A
Margitligetnél, ahol lakom, a
víz kiöntött az útra, a kerítések lábazata fogta fel, homokzsákokkal zártuk el a kapu és
garázsbejáratokat. Folyamatos kapcsolatban voltam a katasztrófa védelemmel, és hívtam Márton Lászlót, a Tüzép
tulajdonosát, hogy nyisson ki,
és szállíthassuk a homokot a
zsákokba. Többször végigjártam a partokat, hogy a saját
szememmel lássam, hová kell
a legsürgõsebben segítség.
Nagy megkönnyebbülésünkre
az ár vasárnap délelõtt lezúdult, valószínûsíthetõ lett,
hogy ha újabb nagy esõ nem
érkezik, nem ismétlõdik meg
a 10 évvel ezelõtti katasztrófa. Most az interjú készítésekor kimondhatjuk, hogy szerencsére így történt, a szervezett védekezéssel és a természet kegyelmébõl megmenekültünk, s csak kisebb károk
keletkeztek. 25-30 család jelentkezett, akik segítséget
kértek.
– Mit tudott tenni az önkormányzat?
– Már hétfõn délelõtt megkezdtük a kárfelmérést, délután adtunk készpénzt, palántát, fûmagot, szivattyúztattunk, lehetõség szerint mindent, amit kértek. Vasárnap
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Újabb feladatok
várják a frakcióban
este hat órakor feloldottam a
vészhelyzetet, e pillanattól öt
napunk volt a vis major pályázatok benyújtására. Összesen 24 millió forintra nyújtottunk be igényt, 40 százalék
önerõ kell hozzá. Ha nyerünk,
átvágjuk a patak kanyarjait,
támfalakat építünk, hogy felgyorsítsuk a víz lefolyását.
Eddig 680 ezer forintot fizettünk ki kárenyhítésre, és a viharkárok miatt vagy 100 fát
kivágtunk a városban. Nagy
szerencse, hogy az elmúlt
években kitakarítottuk a
Derát. Ha ezt nem tesszük,
megismétlõdhetett volna a 10
évvel ezelõtti árvíz.
– Hol találhatók a veszélyes
helyek?
– A Pap malomnál, a Pataksoron, a Gábor Áron és a Kuruc utca mentén. A Tiszolczytelepen most nem kellett védekezni.
– Az április végi testületi
ülésen elbírálta a testület a
jegyzõi állásra beérkezett 22
pályázatot. Szabóné Bartholomaei Krisztinát választották
meg. Elégedett ezzel?
– Igen. 30 éve dolgozik a
hivatalban, a közigazgatási
gyakornoktól a jegyzõségig
végigjárta a lépcsõfokokat, jó
szakmai felkészültségû. Ismeri a lakosságot, a települést, a
munkatársakat. Meggyõzõdésem, hogy jól döntöttünk a kinevezésével.
– Az volt az érzésem, hogy a
képviselõk semmiképpen nem
akartak ismeretlen pályázót
kiemelni. Emlékeztek arra,
hogy 2003-ban Golub Athanász, akkori polgármester követelte dr. Szabó Andrást
munkatársául. A testület engedett neki, és sikerült törököt
fogni.
– Ettõl valóban tartózkodtunk. Szabó úr áldásos tevékenységét a mai napig nyögjük. A nemrég befejezõdött
ÁSZ-vizsgálat bebizonyította,
hogy a négy évvel ezelõtt
meglévõ feladatokból szinte
semmit nem teljesített. Szabóné feladata lesz az ÁSZ által megjelölt tennivalók végrehajtása és a polgárbarát hivatal kiépítése.

– A megválasztása elõtti
hónapokban tájékozódott arról, hogy mit szeretne tenni
jegyzõként?
– Amikor aljegyzõ lett, végigbeszéltük kinek mi a területe, ki mihez ért, mit kellene
csinálnia, ki tartozik a polgármesterhez, ki a jegyzõhöz.
Tervezzük a polgármesteri és
a jegyzõi kabinet létrehozását. 1994 óta vagyok önkormányzati képviselõ, azóta ismerem a munkáját. Sem emberileg, sem szakmailag nem
volt problémánk egymással.
– Ezek szerint nem ismétlõdik meg, ami Golub Athanász
és dr. Szabó András között
történt, hogy a jegyzõ megválasztása után két hónappal
már nem beszéltek egymással,
hanem leveleztek. S végre a
hivatal irányítása oda kerül,
ahová való: a jegyzõ kezébe.
– Ennek én fogok örülni
legjobban, mert azokat a közigazgatási ügyeket, amelyeket
eddig végeznem kellett, megfelelõ szakemberre bízhatom.
Én a város életét szeretném
irányítani. Az egyeztetés természetesen ezután is gyakori
lesz.
– Végre elkészült a város
rendezési terve. A jegyzõihez
hasonló helyzet alakult ki itt
is, amennyiben a régi fõépítész három évig ült rajta, s ezután derült ki, hogy nem csinált semmit. A megbízott új
fõépítész fél esztendõ alatt az
asztalra tette. Máig csodálkozom, hogy ez megtörténhetett.
De most azt mondja meg,
hogy a lakosságnak mit jelent
ez a dokumentum?
– Kijavítja azt a rendezési
tervet, amit a testület 2006ban, még az elõzõ ciklusban
elfogadott. Megyünk az élet
után. Megjelenik benne az
üdülõ övezet besorolás,
amely nagyobb beépítést engedélyez a belterület határához közel lévõ zártkertekben.
Ugyanis, ahogy a belterület
határai tágulnak, a hétvégi
telkeken egyre többen élnek
állandóan, bõvítik a lakásaikat, s a folyamatot nem lehet
megállítani. Az emberek nem
tartják be a törvényt, az ön-

Vicsi László polgármester
a Pomázi Polgárban minden hónapban tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.
kormányzat perekbe bonyolódik. Úgy döntöttünk, hogy a
határokat kitoljuk, kicsit több
lehetõséget adunk, illetve szabályozzuk a már úgyis fennálló állapotokat.
Az új rendezési terv ipari
övezet kialakítását engedélyezi a Kis-Petinában és a
Tripolszky-telep térségében.
Bevételi forrást teremtettünk
az ottani földek tulajdonosainak és az önkormányzatnak.
Úgy gondolom, hogy ezekkel
az intézkedésekkel élhetõbb
várost teremtettünk a lakosságnak.
– Lassan megkezdõdnek a
nyári szabadságolások. Júniusban Önre milyen feladatok
várnak?
– Lehet, hogy sokan korainak vélik, de megkezdõdik az
õszi önkormányzati választások elõkészítése. A parlament
a törvényt megalkotta, elég
sok a változás. Pomázon 10
helyett 8 választási körzet
lesz. Ami még fontos, hogy a
kompenzációs lista is jelentõsen csökkent, csak 3 lesz az
eddigi 7 helyett.
Szerintem ez azt jelenti,
hogy ha a Fidesz – reményeink szerint – a 8 körzetben
nyer, más szervezetek nehezen lesznek képesek egyéni
gyõzelemhez vagy listás helyhez jutni, mert az MSZP és a
jobbik a mostani politikai erõviszonyok szerint elviheti a
három listás helyet.
Közel felére csökkent a parlamenti körzetek száma is.
187-rõl 90 körülire. Olyan
120 ezer fõs szavazókörzetek
lesznek. A Dunakanyarban
közel 70 ezren élünk. A Duna
és a megyehatár a mi „nyitásunkat” a pilisvörösvári körzet felé teszi lehetõvé. Valószínû, hogy az egésszel vagy
egy részével lépünk „házasságra”. E változások miatt
nem korai már júniusban az
õszi választásokon dolgozni.
Néhány napja a Pest Megyei Közgyûlés Fidesz frakciójának vezetõhelyettesévé választottak. Újabb feladatokat
kaptam, szabadságra nem
gondolhatok.
Vicsotka Mihály

IDÕSZERÛ

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
„A XXI. század elsõ évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.
A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban
egy dicsõséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdõdött.
A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott,
és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény,
bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági
válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyûjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez.
A gyõzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének
megalapításával vívták ki. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyûlést és a felálló új
kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel
fogja építeni a Nemzeti Együttmûködés Rendszerét.
Mi, a Magyar Országgyûlés képviselõi kinyilvánítjuk, hogy a
demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínû magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család,
egészség és rend lesznek közös jövõnk tartóoszlopai.
A Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élõ magyarok. Lehetõség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki
Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik.
Szilárd meggyõzõdésünk, hogy a Nemzeti Együttmûködés
Rendszerében megtestesülõ összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövõjét, erõssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erõket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemû, vallású, politikai
nézetû, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetõséget, hogy a
magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük
fel életünk most következõ éveit.”
Orbán Viktor miniszterelnök
úr – a Parlament alakuló ülésén –
ismertette ezt a politikai nyilatkozatot. Ez egy nyílt, világos és
egyértelmû kiállás a Nemzeti
Egység megteremtésének szándéka mellett, amiben természetszerûen kapnak helyet a határon
túlra szakított magyar testvéreink. Tükrözõdik benne az a világlátás, ami józan paraszti észszel is könnyen belátható, miszerint, ha négyen négyfelé fogják
húzni a szekeret, az vélhetõen
nem a leggyorsabb haladást fogja eredményezni. Ezt kívánja
megelõzni és meghaladni a régiúj miniszterelnök azzal, hogy
közös kiindulási alapként a „tisztelt ház” elé terjesztette ezt a célkitûzésként értelmezhetõ szándéknyilatkozatot.
Ennek minden gondolata tiszteletreméltó, lényegre törõ és
igaz. Az alakuló ülésen elhangzott beszéde, a beterjesztett politikai nyilatkozata igazán re-

ményt keltõ lehetett valamennyi
magyar ember számára. A másik
személy az Schmitt Pál volt, akinek ténykedése boldogsággal
töltött el. Egy igazi – európai
mûveltségû – úriember. Lenyûgözõ magabiztossággal és mégis
kellõ szerénységgel foglalta el a
házelnöki posztot. Számomra
olybá tûnt, mintha világ életében
ezt a közjogi méltóságot töltötte
volna be, pedig ez volt az elsõ alkalom, hogy beült abba a székbe.
Kiállásával, határozottságával
biztos vagyok benne, hogy teljesen új /egészségesebb/ színt fog
vinni a magyar politikába. Bár itt
abbahagyhatnám a cikkírást és
elhallgathatnám azt, aminek a
megítélése nem erõltethetõ bele
a pozitív értelmezési tartományba. De akinek lehetõsége van a
szólásra, annak ez erkölcsi kötelessége annak mérlegelése nélkül, hogy mit fognak hozzá szólni akár a saját pártjában is. Hi-

szen a „forradalmat” mindenkinek a saját szûkebb környezetében folytatnia kell, ha valóban
hiszünk benne, hogy egy „új
Magyarországot” építünk és
ezért tenni is akarunk.
Ennek fényében nem lehet szó
nélkül hagyni Sólyom László
helyenként sajnos államfõhöz
méltatlan beszédét. Különösen
kínos ez annak a fényében, hogy
jogászként, az Alkotmánybíróság korábbi elnökeként, ha valakinek, hát neki tisztában kellett
lennie az alaptörvény vonatkozó
rendelkezéseivel. „Magyarország államfõje a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és õrködik az államszervezet
demokratikus mûködése felett.”
Jómagam – aki az elsõ demokratikus választások /1990/ óta
„megrögzött” Fidesz szavazó
vagyok – jól emlékszem, hogy
minket „fideszeseket” hányszor
vádoltak meg szélsõségességgel,
hányszor fasisztáztak és antiszemitáztak le, minden alap nélkül.
Nekem, nekünk sem esett jól az
igazságtalan bántás. Attól, hogy
most nem a mi hátunkon „csattog az ostor”, nekünk még kutya
kötelességünk ragaszkodni az
egyenlõ mércéhez és tiltakozni a
kirekesztõ és megbélyegezõ kijelentések ellen!
Tisztelt köztársasági elnök úr!
Ön, amikor az új országgyûlés
két pártjával kapcsolatosan félreérthetetlenül negatív és pozitív
megkülönböztetést alkalmazott,
végleg elvesztette minden erkölcsi alapját ahhoz, hogy a legelsõ
közjogi méltóság posztját betöltse. Ön ugyanis – azzal szemben,
ahogyan Orbán Viktor próbálja
az egész Nemzetet egy közös cél
érdekében összefogni – jókra és
rosszakra osztotta a képviselõket, ezzel együtt a mögöttük álló
magyar választópolgárokat is.
Ez a magatartás megengedhetetlen egy államfõtõl, mert nemcsak, hogy nem fejezi ki a nemzet egységét, de megkérdõjelezi
az államszervezet demokratikus
mûködését is. Miért is? Nem
hinném, hogy a Jobbikra szavazó 855.436 honfitársam elvetemült gazember lenne.
Azt a 383.876 embert, akik az
Önnek is oly fontos „környezetvédelmet, a jövõ nemzedékek
iránti felelõsséget, a fenntartható
fejlõdést” a párt zászlajára tûzõ
LMP-re szavaztak, sem nyilváníthatja kizárólagosan „jóknak”.
Ezek az eszmények – ha nem

tudná – más pártok és szavazóik
számára is éppoly fontosak lehetnek. Az összes szavazó
5.132.531 számából, ha levonjuk az Ön szerint jókat és rosszakat, még mindig vagyunk
3.893.219-en. Mivélünk akkor
mi a helyzet T. elnök úr? Átlagos szürke kisegerek, jóindulatú,
de csekély értelmû medvebocsok, vagy mégis mik vagyunk?
Segítsen rajtunk! Ön olyan
bölcs.
Hitem szerint minden egyes
szavazatban, a szavazó állampolgár egyéni, egyedi és elidegeníthetetlen emberi méltóságát
tiszteljük. A leadott voksokat kategorizálni, megkérdõjelezni és
minõsíteni nem más, mint embertársunk emberi méltóságát
megsérteni. Honnan vette magának ehhez a bátorságot T. elnök
úr? Esetleg, ha Önnek egyáltalán
nem tetszõ eredményt hozott
volna a választás, megismételtette volna a voksolást? Vagy most
sikerült volna feloszlatnia a parlamentet? Kisebbségi kormányalakítási megbízást adott volna?
Stb. Ez lenne az õrködés az államszervezet demokratikus mûködése felett? Ha Önnek tetszõ
módon szavaznak az emberek az
jó, egyébként meg weimarizálódunk? Hmm…
Legyünk méltányosak! Nem
akarok túlzásokba esni, nyilván
nem errõl van szó. Mindenesetre
az tény, hogy augusztusban elnököt választ a parlament. Nagyon jó lenne, ha a miniszterelnökünk mellett az új (!) államfõ
is „államférfiúi módon” szolgálná az összmagyar nemzeti ügyet,
hogy végre valóban lehessen:
„béke, szabadság és egyetértés”
Dr. Morvay Miklós
alpolgármester
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KÖRNYEZETVÉDELEM
TURCSÁNY PÉTER
a 5-ös választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-26-328-491

Jelen lenni a város érdekében

Minden páros hónap 2.
hétfõjén 18
órától a
Szent Miklós
téri Karitász
Házban tartja fogadóóráját.
Az érdeklõdõk kérdéseiket, javaslataikat elõzetesen is jelezhetik a turcsany@krater.hu e-mailcímen vagy a (26)328-491-es
telefonszámon 8–16 óra között.

– Kósa Anikó a negyedik körzet képviselõje, a
Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgyûjtõ
Társulás alelnöke, s féltucat egyéb megbízása is
van. Azt tudom, hogy a körzetében színvonalas
munkát végez, de mi ez a hosszúnevû társulás?
Alelnökként nyílik lehetõsége, hogy Pomázért tegyen valamit?
– Azzal kezdeném, hogy az alelnökségre felkérést kaptam, a város érdekében társadalmi munkaként végzem. A társulás központja Tatabányán
van, oda kell járnom. A munka elég idõigényes,
mivel 86 település tartozik a társuláshoz, és közülük néhány sok problémával küzd.
Mielõtt megkérdezné, hogy mindezek ellenére
miért csinálom, elmondhatom: lobbizni tudok a
városunkért, s az sem mellékes, hogy tapasztala-

ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777

Rengeteg engedély, megfelelõ hely kell hozzá.
Gépek, emberek a szemét válogatásához, kezeléséhez, szállításához, õrzéséhez, és még sorolhatnám. Az illegális szemétlerakók elleni reménytelen küzdelem láttán kialakult az a vélemény, hogy
meg kell valósítani ezt az elképzelést. Kapnánk 40
milliót a létesítésére. De itt merül fel a kérdés: lesz
erõnk a fenntartására? Több település vezetõje tapasztalatból azt mondja, hogy a gyakoribb lomtalanítás olcsóbb, mint a hulladékudvar.
Van olyan technológia, amelyel a városok meg
tudnák oldani a hulladékhasznosítást. Egy magyar feltaláló jelenleg is dolgozik egy ilyen üzem
felépítésén. Ehhez a mi testületünk már megadta
az elvi hozzájárulást, mert minden szempontból
gazdaságos lenne.

Minden páratlan hónap
második csütörtökén 18
órától a Mesedombi óvodában és minden páros
hónap második csütörtökén 17 órától a városházán a képviselõi
szobában
fogadóórát tartok. Várom telefonos és
személyes
megkeresésüket.
Sólyom László a klímabarát települések
polgármestereivel és küldötteivel

NAGY ATTILA
a 8-as választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18
órakor tart
fogadóórát
a Mátyás
király Általános Iskola ebédlõjében.

BÁTHORY ISTVÁN
a 3-as választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-3118-961
Minden hónap második
szerdáján 18,30–20 óráig
tart fogadóórát,
a TelekiWattay
kastélyban.
(Templom
tér 3.)
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tokat szerzek. A társulásnál a települések sok
gondja-baja felvetõdik, mi azért dolgozunk, hogy
a szeméttelepek rekultivációja mindenütt, minél
elõbb megvalósuljon. Ez az egész Duna–Vértes
köze régió érdeke.
– Ahogyan nekünk is. Hosszú ideje küzdünk ezzel a gonddal.
– Igen. Pomáz elõirányzata a pályázatból erre a
célra 268 millió forint, de a megvalósításhoz teljesíteni kell egy sor követelményt és vállalni a késõbbi kötelezettségeket is.
– Mit jelent pontosan a rekultiváció? Én úgy
gondolnám, hogy egy szeméttelepet jó vastagon
le kell földdel takarni, és a többit elvégzi az idõ és
a természet. Vagy mégsem?
– De mennyire mégsem! Elõször a kémiai folyamatokat kell kezelni. Szellõztetés, elvezetés,
semlegesítés. Képzelje el, hogy a szemét állandóan bûzlene, füstölne. Nagyon komoly szakértelmet igényel, hogy egy volt szeméttelep a tájba simulóan, környezetre és egészségre ártalmatlan
pihenõhellyé szelídüljön.
Vagy itt a nagy kérdés: legyen-e vagy sem
Pomázon hulladékudvar? Mert az sem kis dolog.

– A kezemben tartok egy fotót, amelyen a köztársasági elnökkel és polgármesterekkel látható.
Milyen alkalomból?
– Pomáz 2007-ben az országban másodikként csatlakozott a Klímabarát Települések
Szövetségéhez. Õk a közelmúltban tartották a
negyedik konferenciájukat. Pomázt én képviseltem a vízstratégia készítõjének, Leidinger
Dánielnek és Kelemen Gábornak a társaságában. Beszámoltam arról, hogy pályázatot nyertünk bicikliút építésre, amely becsatlakoztat
minket a Dunakanyar vérkeringésébe. Elmondtam azt is, hogy van ökoóvodánk, ökoiskolánk
meteorológiai állomással, hogy a piacot a mûvelõdési ház mellé telepítettük, ily módon eleget téve a szakhatóságok követelményeinek. Ez
az utóbbi nagyon tetszett mindenkinek, s én is
több jó ötletet jegyeztem meg, például a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban. A fotó az
ülés elõtt készült. Szép emlék, de az a fontos,
hogy minél több helyen legyünk jelen a város
érdekében a döntéshozataloknál, a tapasztalatok és ötletek forrásánál.
Vicsotka

PORTRÉ

„Szakszerûség, méltányosság, igazságosság”
– A lehetõségek figyelembe vétele mellett minden vezetõ a maga elképzeléseire
formálja a rábízott munkát.
Ön mit, miket és hogyan kíván változtatni a hivatal
munkájában?
– Az elõdöm hivatali ideje alatt háromszor szervezte
át a hivatalt úgy, hogy az átszervezés oka és célja ismeretlen volt. Az eredményét
viszont az Állami Számvevõszék csaknem százoldalas jelentésébõl megismerhettük. Szakítani kívánok
ezzel a hagyománnyal. A
hivatal szervezeti felépítését a feladatokhoz kell alakítani, az okok és célok
megjelölésével, azok megvitatásával. Az új kormány
át kívánja alakítani a közigazgatás eddigi rendszerét,
valószínûleg a feladatok is
változnak. Most a nyugodt
munkának van helye. Várhatóan az év végén megvitatjuk hogy a központi intézkedések figyelembevételével milyen változásokra
van szükség.
– Milyen intézkedések bevezetését tervezi, ezek közül
melyeket tartja a legsürgõsebbeknek, legfontosabbaknak?
Az Állami Számvevõszék
elöírta a legsürgõsebb tennivalóimat, az errõl készült intézkedési tervet a testület elfogadta. Röviden, helyre
kell állítanom a hivatal törvényes mûködését.
– Ön szerint a városháza
dolgozóinak munkájában
KÓSA ANIKÓ
a 4-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988
Minden
negyedév
utolsó hétfõjén 18
órától fogadóórát
tart a mûvelõdési
házban.

Szabóné Bartholomaei
Krisztina
1983-ban
érettségi után közigazgatási gyakornokként
kezdett dolgozni a
pomázi tanácsnál. Volt
szervezési, igazgatási,
és gyámügyi elõadó.
Aztán csobánkai jegyzõsködés után igazgatási csoportvezetõ Pomázon, aljegyzõ, közigazgatási irodavezetõ, megbízott jegyzõ, építéshatósági irodavezetõ, gyámhivatal vezetõ.
1984–1988-ig elvégezte az Államigazgatási Fõiskola igazgatás-szervezõ szakát, majd 2003 és
2009 között az ELTE Állam- és Jogtudományi karát, most készül az államvizsgára.
Rendelkezik anyakönyvi és közigazgatási szakvizsgával és ECDL Start vizsgával. Pomázon lakik, házas, két nagykorú gyermek anyja.
mely területeken mennek
rendben a dolgok, és hol
vannak hiányosságok?
– Engedje meg, hogy elõször is megköszönjem a városháza köztisztviselõinek
helytállását, az elmúlt – embert próbáló – öt-hat évben.
A helytállás miatt többnyire
rendben mennek a dolgok.
Az elmúlt évek szervezgetései ide-oda helyezgetései
miatt hiányosságok is vannak bõven, és ez szinte minden területen így van.
– Vagy általában elégedett a dolgok menetével, s

egyáltalán nem, vagy alig
van szükség változtatásokra?
– A dolgok menetével általában elégedett vagyok, a
pomázi közigazgatás szilárd
alapokon nyugszik, többek
között Dr Czink József volt
jegyzõ több évtizedes munkájának köszönhetõen is.
Véleményem szerint stabilitást ad, ha hosszú ideig azonos vezetés irányít egy hivatalt.
Az elmúlt évek viharai ezt
a nagy és erõs fát csak megtépázni tudták, de megtörni

DR. MORVAY MIKLÓS
a 9-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-4353-678
RÉDEI IMRE
a 10-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-9289-718
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától
a Szent Miklós téri Karitasz Házban fogadóórát
tartanak. Problémáját telefonon is várják, fogadják.
Mindenkit szeretettel várnak.

nem, ugyanakkor új idõk új
szelei jönnek, ebbõl következõen a változás elkerülhetetlen.
– Amikor híre ment, hogy
Önt választja meg a testület
jegyzõnek, akadtak, akik
féltek, mondván, hogy önnek nem lehet ellentmondani, mert azt nem tûri. Mi errõl a véleménye? Milyen
stilusban kivánja a kapcsolatot tartani a kollégáival,
az ügyfelekkel, s általában?
– A törvények betartása ,
a rend nem lehet vita kérdése itt valóban nem tûrök ellentmondást, legyen szó
köztisztviselõrõl vagy állampolgárról. Úgy gondolom, akinek van félnivalója
az nem tõlem fél, hanem a
rendtõl és a törvénytõl, és
ez így helyes. Eddig is és
ezután is a törvényes határokig, mindenkinek segítek
az ügyei megoldásában.
Nincs okom a stílusomon
változtatni, továbbra is udvarias és együttmûködõ leszek. A képviselõ-testület
nem vett zsákbamacskát valamennyien jól ismernek,
tudják, hogy nem cicamicát választottak, hanem
jegyzõt.
– Most, a felelõs munkája
legelején milyen elvárásokat
fogalmazott meg önmagának, milyen jegyzõnek szeretné magát látni, másokkal
láttatni?
– Három szó jut eszembe
szakszerûség, méltányosság, igazságosság.
V. M.

HALÁSZNÉ GAMBÁR MÁRIA
a 2-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-460-9232,
06-20-955-1763
Minden
hónap elsõ
csütörtökén
17 órától
fogadóórát
tart a Német
Nemzetiségi
Általános
Iskolában.
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KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. ÉVI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSÁRÓL
Az 1997. évi C. törvény
XII/A és XII/B fejezete a települési, a területi és országos kisebbségi önkormányzati választási eljárásról, a 2005. évi
CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról rendelkezik. A kisebbségi választói jegyzék összeállítását a 12/2010. ÖM (IV.30)
rendelet szabályozza.
A Helyi Választási Iroda (a
továbbiakban HVI) 2010. május 31-ig levél útján tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezõ, 2010. október 1. napjáig
nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról és
megküldi részükre az 1997. évi
C. törvény 11. melléklete szerinti kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem
nyomtatványt.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt legkésõbb
2010. július 15. napjáig lehet
kérni a lakcím szerinti illetékes
HVI vezetõjétõl.
A kitöltött nyomtatványt az
önkormányzat épületében elhelyezett gyûjtõládába lehet elhelyezni, vagy levélben megküldeni úgy, hogy az legkésõbb
2010. július 15. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába.
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A választói jegyzékbe való
felvétel iránti kérelem tartalmazza:
– a polgár családi és
utónevét,
– születési családi és
utónevét,
– lakóhelyét,
– személyi azonosítóját,
– nyilatkozatát arról, hogy
az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozik,
– továbbá az aláírását.
A polgár csak egy kisebbségi
választói jegyzékbe kérheti
felvételét. Az a választópolgár,
aki több kisebbség választói
jegyzékébe is kéri felvételét,
valamennyi kérelme elutasításra kerül.
A HVI vezetõje a beérkezett
kérelemrõl, annak beérkezését
követõ munkanapon, de legkésõbb július 15-én határozattal
dönt a kérelmezõ kisebbségi
választói jegyzékbe vételrõl.
A HVI vezetõjének a kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelem megtagadásáról
szóló határozata ellen, annak

kézhezvételtõl számított 3 napon belül nyújtható be kifogás.
A kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15. napját
követõen – a jogorvoslati eljárások kivételével – nem vehetõ
fel választópolgár.
A kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok száma közérdekû
adat, azt a HVI vezetõje nyilvánosságra hozza, valamint az
Országos Választási Iroda közzé teszi.
A választást akkor kell kitûzni,
ha a településen – a kitûzés napján – a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ kisebbségi választópolgárok száma eléri a 30at. A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását a szavazást megelõzõ 65.
napig kell kitûzni. A kisebbségi
önkormányzati választást a Helyi Választási Bizottság tûzi ki.
A választópolgárokat a szavazás helyérõl, idejérõl és
módjáról a HVI vezetõje kisebbségi értesítõ megküldésével tájékoztatja.
Helyi Választási Iroda vezetõje

A kisebbségi választói jegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmek
elhelyezésére szolgáló gyûjtõláda megtalálható:

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
(2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Elérhetõség/telefonszám: 26-814-310
Helyi Választási Iroda vezetõje: 26-814-380

Nyitva tartás:
H 8–17-ig, K-Sz-Cs 8–16.30-ig, P 8–13.30-ig.

OKTATÁS

Európai polgárokat nevelünk
Iskolánk, a Német Nemzetiségi
Általános Iskola 2007 februárjában nyert elõször Comenius pályázaton. Két sikeres projekt lefutása után, idén harmadik alkalommal nyújtottunk be pályázatot
a budapesti Tempus Közalapítványhoz.
A Comenius iskolai együttmûködés,
az „egész életen át tartó tanulás” (lifelong learning) részeként egy olyan
nemzetközi program, ahol a hangsúly
az oktatás európai dimenziójának erõsítésére kerül.
Iskolánk multilaterális, azaz többoldalú projektekben vesz részt. Ennek lényege, hogy az érintett, kb. 30 európai
ország iskolái közül 3-5 munkakapcsolatba lép, egy mindenki számára érdekes téma közös feldolgozása céljából.
A projektek közös munkanyelve az angol vagy a német. Mi – iskolánk jellege kapcsán – természetesen olyan lehetõségeket részesítünk elõnyben, ahol a
német a közös szakmai nyelv.
A különbözõ országokból származó
iskolák részvétele lehetõséget teremt a
diákok számára az idegen nyelv gyakorlására, valamint növeli motivációjukat a nyelvtanulás terén. Számunkra
ez a legfontosabb tényezõ, hiszen iskolánk nagyon nagy hangsúlyt helyez a
nyelvtanításra. Elsõ osztálytól tanítjuk
a német nyelvet, negyediktõl angol választható mellé. Reményeink szerint az
újfajta megközelítéssel, azonnali viszszacsatolással nagyobb lesz a gyerekek
nyelvtanulási motivációja.
Az izgalmas témák közös feldolgozása segít a diákoknak és tanároknak,
hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott téma tekintetében, de ugyanúgy a csapatmunka,
szociális kapcsolatok, projekttevékenységek tervezése és megvalósítása,
valamint az információs és kommunikációs eszközök használata terén is.
Egy-egy témát alaposan, két iskolai
tanéven keresztül dolgozunk fel. Hónapról hónapra kidolgozott „mérföld-

köveket” kell teljesíteni ahhoz, hogy a
projekt sikeres legyen. A közös munka
eredménye az interneten tekinthetõ
meg.
A nyertes iskolák egyike a koordinátor, õ vállalja a legtöbb szervezési feladatot. Emellett azonban minden ország tart többnapos projekttalálkozókat, ahova az érintett iskolák képviselõi érkeznek. A találkozókat a helyi koordinátorok szervezik. Ezt a feladatot
iskolánkban Gál Éva német nyelvtanár
látja el. A találkozók alkalmával bepillantást nyerhetünk egyes iskolák életébe. A gyerekek bemutatkozó mûsorral
készülnek, amit mindig nagy lelkesedéssel és izgalommal mutatnak be. A
pedagógusoknak óralátogatásra van lehetõségük.
A második pályázati munka napjainkban zárul. Itt Ausztriával, két német
iskolával, Lengyelországgal és Luxemburggal dolgoztunk az „Európa építõkövei” címû témán. A különbözõ országok gyermekei közvetlen kapcso-

latba kerültek egymással, párokat alkotva leveleztek, e-maileztek. Ezekbõl
a kapcsolatokból nemegyszer barátság
született, és a gyerekek a projekt lezárása után is tartják majd a kapcsolatot.
Nem kis örömünkre a projekt zárása
kapcsán iskolánk teljes tanári karának
lehetõsége nyílt egy négynapos ausztriai tanulmányútra. Három napot töltöttünk az osztrák partneriskolában,
sok tapasztalattal gazdagodtunk.
Örömmel és elégedettséggel töltött el
minket, hogy a látott módszerek nagy
részét mi is ismerjük, napi szinten alkalmazzuk. Apróbb ötletekbõl viszont
nagyon sokat hoztunk magunkkal,
amitõl itthon új lendületet kaphat munkánk. Délutánonként Bécs látnivalóival ismerkedtünk, múzeumokat, kiállításokat látogattunk. A negyedik napon
Mariazellbe kirándultunk, ahol felfedeztük ennek a kis városnak látnivalóit. Élményekkel, energiával feltöltõdve
tértünk haza.
Itthon a munka nem áll meg. A most
megpályázott projekt címe: „Hidat
akarunk építeni”. Sikeres elbírálás esetén ugyanis a programban résztvevõ
diákjainknak – egy ausztriai projekthét
keretében – lehetõségük nyílik majd a
német nyelvet autentikus környezetben, aktívan gyakorolni. Mivel ez nagyon sokat jelentene számukra a
nyelvtanulásában, izgatottan várjuk a
kedvezõ hírt a pályázati döntésrõl.
Muzamelné Jandó Judit
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Megkérdeztük:
volt az Alföld– Mit tud Trianonról?
del, és a hegyeivel.
– Milyen érzelmeket
Ezért kellett megosztani országunkat, melynek
kelt Önben
eredménye, hogy gazdaságilag úgy csonka Magyarország,
1920. június
mint a szétszedett területek lanegyedikossága igen nehéz gazdasági
helyzetbe került. Ha nem szenveke?
dett volna vereséget országunk a

B. Ilona
pénztáros
– Trianon a világ legigazságtalanabb „békéje”. Június 4én lesz az évfordulója annak,
hogy Magyarországra kényszerítették a szerzõdés aláírását a
versailles-i palotában. A magyarok ezt a nagy történelmi eseményt kirabolva, kifosztva
gyászként élték meg. Megcsonkították hazánkat, területének
71%-át elrabolva. A lakosság
64%-a idegen honba került,
megalázva, õket az emberi méltóságuk elvevésével..
Az országunkat körülvevõ
szomszédos népek nem is keveset részesedtek kincseinkbõl. Ez
olyan, mintha az ember testébõl
kivágnának egy darabot.
Kilencven éve érezzük ennek
az eseménynek a súlyát, és sajnos még a következõ emberöltõkre is rátelepszik Trianon.

H. Bozsena
parapszichológus
– A Trianoni határ mélyen belevágott Magyarország testébe.
Magyarország ellenségei azt állították, illetve el akarták hitetni a
világgal, hogy az elszakított területeken a magyarság a „felszabadított” nemzetiségek között lakik
szétszórva. A békeszerzõdés az
egy tömbbe lakó magyarságot
meghagyta a megcsonkított hazánknak, a többi magyart meg a
cseh, román, és osztrák uralom
alá kellett juttatni, mert a többi
nemzetséget nem lehetett volna
„felszabadítani.” Persze az önrendelkezési jog megtagadásával, mindennemû erkölcsi alap
nélkül.
Trianon szétszakította Magyarország egymást gazdaságilag kiegészítõ területeit, részeit,
pedig azok tökéletes gazdasági
egységet alkotottak. Az addig létezõ Magyarország, életképes
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világháborúban, ma a legegészségesebb, a legvirágzóbb országa
lenne Európának.
A magyarság súlyos gazdasági
megpróbáltatásokra lett ítélve a
trianoni szerzõdéssel. A világháború következtében területben,
népességben a magyar birodalom szenvedte a legnagyobb
veszteséget. Megszabták, hogy a
magyar hadsereg létszáma békében, és háborúban sem lehet több
35 ezer fõnél.

A. Tamás nyugdíjas
– Mit tudok Trianonról? Egyre
nehezebb kérdésekre kell válaszolnom, de ezek nagyon idõszerûek Minden magyar embernek
tudnia kell róla.
A magyar újkori történelem
legfájóbb nemzeti tragédiája volt
az 1920. június negyedikén a
versailles-i Kis és Nagy Trianon
palotát összekötõ folyosón az antant nagyhatalmak által aláírt békeszerzõdés. Trianon az egyik
legnagyobb horderejû változást
hozta az újkori magyar történelemben.
Közel ezeréves, István király
által létrehozott államot vagdaltak szét. Területe 282 ezer négyzetkilométerrõl 93 000 négyzetkilométerre zsugorodott. Lakóinak száma 18,2-rõl 7,9 millióra
csökkent. Magyarország korábbi
középhatalmi állásából kisállami
létbe került. Trianon, a kiegyezés
(1867) után állandósítódott országot gazdaságilag, politikailag,
és kereskedelmileg teljesen tönkretette. A közhangulatot a gyász,
és a tiltakozás uralta.
Jelent-e valamit nekem e történelmi esemény? Igen. A Trianonellenes kultusz mélyen beleívódott a hazai közéletbe, és az emberek szívébe. Aki tanult újkori
honi történelmet, az nem felejtheti el ezt a gyászos eseményt. Kiknek köszönhetjük az I. és a II. világháborús vereséget? Úgy tûnik
nekem, az állami vezetés mindig

rossz oldalra állt, és a mai napig
rossz külpolitikát folytat.
Vajon miért szítanak ellentétet
az anyaország, és a határon túli
magyarok között? Magyarország
Európa játékszere lett Trianon
óta. Miért utálják a magyarokat?
Ezen kellene elgondolkozni, és
tenni ellene. Sajnos, még nem
volt az országnak olyan kormánya, amely ezt a kérdést kezelni
tudta volna. Elismerem, nagyon
összetett gond ez hazánknak.

Dr. B. József
fõorvos
– Trianon békeszerzõdésként
vonult be a köztudatba, bár a békediktátum sem ismeretlen ebben a témakörben. Ez utóbbi jobban tükrözi a valóságot. A gyõztes hatalmak a vesztes Magyarországot kiáltották ki az I. világháború legfõbb bûnösének. Ezért
mindent elkövettek, hogy ezt az
országot megcsonkítsák, megalázzák, teljesen eltiporják. A
környezõ, újonnan született államok semmitõl sem riadtak viszsza, hogy a mi országunk kárára
növeljék saját területüket, befolyásukat. Akkor igen zilált gazdasági, politikai helyzetben lévõ
országunkat a gyõztes nagyhatalmak, minden nagyvonalúságukat, és emberiességüket félretéve
széttépték. A „béketárgyalás”-ra
meghívták a magyar felet is, de
gróf Apponyi, gróf Bethlen, gróf
Teleki (január 7. és 16. között)
õrizetben tartásuk miatt, a szégyenletes marcangolásba nem
szólhattak bele. Apponyi gróf híres védõbeszédét mire meghallgatták, addigra már mindent eldöntöttek. Versailles-hoz tartozó
két Trianon kastély folyosóján
1920. június 4-én íratták alá a
diktátumot az akkori magyar
kormány két jelentéktelen tagjával. Remélem érezhetõ, milyen
megalázó már az is, hogy nem
egy nagy teremben, hanem egy
folyosón történt mindez.
Nézzünk csak körül, hogy
mindezek az események, mit tettek hazánkkal. Ehhez nem kell
semmi magyarázat. Nincs megfelelõ kifejezésem, de még hangom sem, hogy elmondhassam,
mit jelent nekem Trianon. Érzem
gondolataimmal, hogy Arany János is némán állna megdöbbenésében, ha köztünk lenne.

M. Éva könyvelõ
– Felháborítónak tartom, hogy
Magyarországnak 5/3 részét elvették. Megölték ezzel hazánkat!

Az I. világháború miatt nem volt
joguk földünk birtoklására.
Tönkretettek családokat. Mivel
nem akarják megtûrni a magyarokat Európa közepén. Emiatt
nemzetközi feszültségeket szítanak ellenünk.
Továbbra is csak a harc folyik,
hogy a bennünket körülvevõ országokban élõ magyarság megkaphassa a kettõs állampolgárságát, holott az eredeti régi Magyarország területén élnének magyarként.

S. László
restaurátor
– Gyerekkoromban otthon
gyakoriak voltak a trianoni békediktátummal kapcsolatos beszélgetések, és az elcsatolt területeken (Pozsony, Nagyvárad) rekedt rokonság helyzete.
Apám elmélete szerint, amivel
teljes mértékben egyetértek,
Trianonban egy olyan döntés
született, aminek a lényege nem
elsõsorban a vesztesek megbüntetése, hanem a monarchiától
elõbb-utóbb függetlenné váló
magyarországi gazdaság tönkretétele volt.
A századforduló körül megrendezett világkiállításokon (Párizs, Sant Luis, Milánó, Torinó)
a magyar pavilonok, építészeti
csodák vitték el a díjak jelentõs
részét. Mûvészeti ágakban,
technikákban is kiemelkedõk
voltunk. (Zsolnai kerámiák, újfajta épületburkoló anyagok, halasi csipke, kovácsoltvas remekek). Az 1911-es torinói kiállításon gazdasági, növénytermesztési, mezõgazdasági nagydíjakat hoztunk el. Nem csoda
tehát, hogy az akkori nagyhatalmak (Anglia, Franciaország, és
Olaszország) remegve szemlélték ezt a lendületet. Ennek megbénítására kiváló alkalmat nyújtott a politikai helyzet.
Nézzük meg milyen volt szereplésünk az 1929-es Barcelonában, ellentétben a 2010. május 11-én Shanghaiban a világkiállításon?
Az ország megcsonkításával
az Európában egyedülálló vasúthálózatot is sikerült mûködésképtelenné tenni. Azt hiszem,
hogy a terv olyan jól sikerült,
hogy a mai napig nem tudott
talpra állni az ország ebbõl a
helyzetbõl. Nyilván voltak
pluszban akadályok, nehezítõ
körülmények is az elmúlt 90 év
alatt.
Ádor Katalin
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MÉG ÉLTEK
A HOLTAK

TÖMEGSÍR CSEHORSZÁGBAN

A kommunista diktatúrák bukása után
lassan kinyílik az emberek szája, s olyan titkokat is elsuttognak, amelyeket eddig még
a párnájuknak sem mertek bevallani. Talán
eljön az ideje annak, hogy legalább a szó
végigsüvíthet a városok és falvak utcáin: ott
megy a gyilkos, közöttünk él!
Csehszlovákiában, a Rozsnyó mellett
fekvõ Dobsina egyik piciny házában az
idõs házaspár – közös ismerõsünk noszogatására – még egyszer körbelesve még a saját szobájukban is, olvasni kezd egy névsort. Amely bizonyítja, hogy 1945. június
18-án este 10 órától hajnali két óráig a csehországi Prerov vasútállomása közelében, a
lakosság által svéd falnak nevezett építmény mellett a pozsonyi 17. gyalogezred
katonái, Karol Globor Pazura parancsnoksága alatt agyonlõttek 270, a Szepességbõl
származó embert. Mialatt hallgatom az idõs
férfit, eszembe jut lapunk elõzõ száma,
amelyben arról írtunk, hogy a jugoszláv
„partizánok” (köztük Gara község nemrégiben nyugalomba vonult tanácselnöke) a
Bukovinából kitelepített székelyeket 1944
októberében, visszautukban, Szabadkán
foglyul ejtettek és legyilkoltak. Hogy az
asszociáció nem véletlen, bizonyítja a csehországi történet. Alapja van annak a félelemnek, hogy a jövõben még több borzalmas cselekmény kerül nyilvánosságra.
Térjünk most vissza a dobsinai kis házba,
ahol a házaspárral együtt olvassuk azt a levelet, amelyet a helyi születésû, de évtizedek óta Németországban élõ G. úr írt, akinek a véres éjszakán szüleit, két fivérét, sógornõjét és családja három gyerekét (9, 8 és
2 évesek voltak) lõtték agyon a pozsonyi
17. gyalogezred katonái.
A levél és a tanúk állítása szerint a hiteles
történet a következõ: 1944. december 6-án
a visszavonuló németek, a késõbbi megtorlástól féltve a Szepességben élõ, elsõsorban
német és magyar lakosságnak lehetõvé tették, hogy akik akarják, elköltözhessenek az
Elba környékére. Sok szlovák is a menekülõk közé állt. A háború után, amikor Csehszlovákia újjáalakult, az emberek maguk
szervezték azokat a transzportokat, amelyekkel visszatértek régi otthonaikba. Így
kerültek 1945. június 18-án este a prerovi
vasutállomásra.
Amint ott álldogált a szerelvény, megérkeztek a szlovák katonák. Akkor Karol
Globor Pazurát még Kohn Károlynak hívták, parancsnoktársa Engel Sándor volt, aki
késõbb Simko-vá változott. A gyalogezredben több dobsinai katona is szolgált, közülük négyen ma is élnek a településen. Õk
természetesen jól ismerték a falubelijeiket,
ám az ellentét mindig is megvolt a szlovákok és szepességiek között. Engel Sándor
például lekötelezettje volt a szerelvényen
ülõ Gömöri Ábrisnak, mert az – jól menõ

vendéglõs révén – sokat segített a szintén
vendéglõs, de gyengén kereskedõ apjának,
idõsebb Engel Sándornak. A parancsnok
„szívéhez” közel állhatott Jozef Rozloznik és
felesége is, mert a vagonok kiürítése közben
odaszólt nekik, hogy azonnal tûnjenek el!
Ez bizonyítja, hogy nem valamiféle hirtelen
keletkezett felindulásból vagy konfliktushelyzetbõl következett a tömeggyilkosság,
hanem elõre kitervelt akcióról volt szó. A
szintén dobsinai Justinia Lindákovának sikerült elbújnia a ládák mögé. Margita Lichá
és Gálová bábaasszony pedig a „kiszállni”
vezényszó elhangzásakor éppen az állomásépületben tartózkodtak, s mire visszamentek
a vagonokhoz, már senkit nem találtak ott a
rokonaik és ismerõseik közül. A levélíró G.
úron kívül tehát voltak túlélõk. Sõt, Gömöri
Ábris és Jozef Rozloznik még ahhoz is vették a bátorságot, hogy közelrõl figyeljék a
gyilkosokat. A történteket aztán titokban elmondták a legbizalmasabb ismerõseiknek,
rokonaiknak. Vendéglátóimnak Rozloznik
például az unokabátyja volt, aki Gömöri
Ábrissal közösen nevezte meg azt a négy
katonát, akik most is Dobsinán élnek.
Miután az embereket leszállították a vagonokból, a katonák elvették a csomagjaikat, azokat bevitték az állomás épületébe. A
férfiakat, nõket és gyermekeket a svéd falhoz terelték. Mindenkit alsó nadrágra vetkõztettek, az iratokat összegyûjtötték és elégették. (Újabb bizonyíték arra, hogy tudatosan elõkészített gyilkosságról kell beszélni.) A szerencsétleneknek megparancsolták,
hogy ássanak gödröt. Sokan megdermedtek
a félelemtõl, és képtelenek voltak dolgozni.
Ekkor valahonnan idegen embereket hoztak, s a levetkõztetettek szeme láttára készíttették el a sírgödröt. A szüleiktõl elválasztott
gyermekek térdre hullva könyörögtek hóhéraik lábánál, hogy kegyelmezzenek családjuknak. Miután a felnõttekkel végeztek, a
kicsik következtek. Lelövöldözésük után a
lábuknál fogva húzták õket a gödörbe.
Azok, akik a tömegsírt megásták, tehetetlenül szemlélték a mészárlást. A közeli falu
lakói megdöbbenve, a házaikba húzódva
hallgatták a sikolyokat, jajgatásokat.
A gyilkosok nem törõdtek vele, hogy a
tömegsírba dobáltak közül meghalt-e mindenki. A tetemekre kevés földet szórtak,
majd távoztak. Június 19-én éjfél után a falubeliek elõmerészkedtek, s látták, hogy a
föld még több helyen mozog. Néhány nappal késõbb meszet hordtak a tömegsírra,
majd vastagabb földréteggel takarták be a
tetemeket.
Mivel a meggyilkoltak között szlovákok
is voltak, sõt, Bauer Júlia (szintén a 117
dobsinai egyike) testvére alezredesi rangban a csehszlovák hadseregben szolgált,
megindult a látszatnyomozás. A prerovi
rendõrségen néhány évvel ezelõtt még

megvolt az a jegyzõkönyv, amely felsorolta a meggyilkolt 270 áldozat nevét, az indoklás szerint fegyvert rejtegettek, és a
Wermacht egyenruháját viselték. A vizsgálatból kialakulhatott volna a gyilkosok felelõsségre vonása, ám az 1948 februárjában
uralomra került kommunisták Klement
Gottwald vezetésvel a nyomozást leállították, s még beszélni sem mertek, akik tudtak
a történetrõl. Hogy is tették volna, amikor
az evakuációból szerencsésen hazaérkezettek jelentõs részét elvitték málenkij robotra? A dobsinai hozzátartozók meggyászolták halottaikat, de titokban többen megnézték a 17 méter hosszú és 5 méter széles tömegsírt Prerov mellett, s mutogatták gyermekeiknek a négy helyi „mészáros” házát.
Akik közül Smelkó Albert vezetõ emberként élt, s a közelmúltban ment nyugdíjba,
Smelkó János pedig bányászként kereste a
kenyerét. Karol Globor Pazura jelenleg
Kassán lakik, jó egészségnek örvend, a jelek azt mutatják, hogy nemigen bántja a lelkiismeret a vérengzés miatt, mert levelet írt
az antifasiszták hivatalának, kérve, hogy
igazolják antifasiszta múltját. Úgy tûnik
azonban, hogy a borzalmak éjszakája ismert a vezetõk elõtt, mert a hivatal elnöke
azt válaszolta Kohn úrnak: nem tudnak
arról, hogy részt vett volna antifasiszta harcokban, de olyan ténykedésben igen, amelyért büntetést érdemelne.
A Kapunak az a véleménye, hogy vannak
tettek, amelyek sohasem évülnek el. Az újság azonban csak egyetlen lehetõséggel
rendelkezik. A tények nyilvánosságra hozatala, az igazság kiderítése a fegyvere. A szepességi áldozatok tragédiájának leírásával
mi megtettük a tõlünk elvárhatót. Talán a
megváltozott politikai helyzetben Csehszlovákiában is elõveszik a prerovi jegyzõkönyvet, s megindítják a vizsgálatot. Mert a
gyilkosok egy része még él. Mi ehhez a
munkához felajánljuk szerény segítségünket. A következõ számunkban közöljük a
kivégzettek névsorát.
Megjelent a Kapu címû havilapban
1990-ben, amikor annak riport rovat vezetõje voltam. 1996-ban a cikket beválogatták a pozsonyi Pannónia Könyvkiadó
által megjelentetett „Edvard Benes elnöki dekrétumai avagy a magyarok és a németek jogfosztása” címû dokumentumkötetbe. Abban olvasható a 117. oldaltól
a kivégzettek névsorával együtt. Az írás
megjelenése után több komoly fenyegetést kaptam. Kérem, úgy olvassák, hogy
az anyaggyûjtés óta húsz év telt el, már
nincs Csehszlovákia, a tömegsír természetesen Szlovákiában van. A cikk közzétételét most a Szlovákiával kialakult feszültség miatt idõszerûnek érzem. Nem
árt, ha tudjuk, kivel van dolgunk…
Vicsotka Mihály
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Apponyi Albert beszéde a békekonferencián
Gróf Apponyi Albert György (Bécs, 1846. május 29. – Genf, 1933. február 7.) politikus, miniszter, nagybirtokos, az MTA tagja. Jászberény város aranymandátumos képviselõje. Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetõje volt. Különbözõ magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911–32 között ötször jelölték Nobel-díjra, ám nem tüntették ki.
(Részletek az angol és francia nyelvû
szöveg fordításából.)
Érzem a felelõsség roppant súlyát,
amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részérõl a békefeltételeket illetõleg az elsõ szót ejtem.
Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek úgy,
amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítások
nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom
azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek
a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása vagy viszszautasítása között, úgy tulajdonképpen
arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.
A legjobb akarattal iparkodunk keresni
oly álláspontot, amely a kölcsönös megértést lehetõvé teszi. És, Uraim, ezt az álláspontot már megtaláltuk. Ez a nemzetközi igazságosságnak, a népek szabadságának nagy eszméje, amelyet a Szövetséges Hatalmak oly fennen hirdettek, továbbá a béke közös nagy érdekei, az állandóság és Európa rekonstrukciója biztosítékainak keresése.
Ezen elvek és érdekek szempontjából
vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke
feltételeit.
Nem titkolhatjuk el mindenekelõtt
megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó,
hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem
kétharmad részét, és hogy a megmaradt
Magyarországtól a gazdasági fejlõdés
majdnem összes feltétele megvonassék.
Ugyanakkor, amikor azt kívánják tõle,
hogy többet termeljen.
Önök, Uraim, akiket a gyõzelem bírói
székhez juttatott, kimondták egykori ellenségeik, a Központi Hatalmak bûnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelõsökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bûnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel
Magyarországot sújtják a legszigorúbb és
létét leginkább veszélyeztetõ feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen õ
az, aki összes nemzetek közül a legbûnösebb. Uraim! Ki kell jelentenem, hogy ezt
az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet felett, amely abban a pillanatban, amidõn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást
gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt,
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mint a legutóbb nyilvánosságra hozott
okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket,
amelyeknek a háborút elõ kellett idézniök.
(Megkérdezi, hogy a nemzetközi igazságosság elvét alkalmazzák, amikor Magyarországtól elszakítanak 11 millió lelket, aminek 35 százaléka magyar. A nemzetiségi elv ilyen alkalmazása szenvedések sorát jelentené. A mûveltségi statisztika számai után kijelenti, hogy a nemzeti
hegemóniának egy alacsonyabb kulturális fokra való átruházását „nem lehet sem
közömbösen, sem megelégedettséggel
szemlélni.” Vagy a népek szabadságának
eszméjét követi a ránk erõszakolni kívánt
béke? Ennek a szándéknak az alapja az,
hogy Magyarország idegen nyelvû lakosai szívesebben tartoznának oly államhoz, amelyben az államfenntartó elemet a
fajrokonaik alkotják? – A szerk.)
Ha így van, a feltevés fordított értelemben alkalmazható arra a 45% magyarra és
németre, akik most egy új államhoz csatoltatnak és kikrõl feltehetõ, hogy szívesebben maradnának a magyar állam polgárai. A valóság megállapítására rendelkezésünkre áll az eszköz, egyszerû, de
egyetlen eszköz, amelynek alkalmazását
hangosan követeljük, hogy e kérdésben
tisztán lássunk. És ez az eszköz a népszavazás.
Amidõn ezt követeljük, hivatkozunk a
Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, mely szerint
az embereknek egyetlen kapcsolata, az
államok lakosságának egyetlen része sem
helyezhetõ akarata, megkérdezése nélkül,
mint valami marhanyáj, egy idegen állam
fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében, amely különben az erkölcsi alapon nyugvó egészséges emberi felfogásnak egy axiómája, követeljük a népszavazást hazánk azon részeire vonatkozólag, amelyeket tõlünk most elszakítani
akarnak. Kijelentem, hogy elõre is alávetjük magunkat e népszavazás eredményének, bármi legyen is az.
Még egy szempontból vehetjük tekintetbe a népek önrendelkezési jogát. Megkockáztatható volna az az állítás, hogy talán a nemzeti kisebbségek jogai hatásosabban lennének biztosítva az új államok
területén, mint ahogyan Magyarországon
voltak.
Ez alkalommal nem akarok védõbeszédet tartani azon eljárás fölött, amelyet
Magyarországon a nem magyar fajok állítólagos elnyomása tekintetében követ-

tek. Csak annak állítására szorítkozom,
hogy nagyon örülnénk, ha a tõlünk elszakított területeken magyar testvéreink
ugyanazon jogoknak és elõnyöknek birtokában lennének, amellyel Magyarország nem-magyarajkú polgárai bírtak.
Kérjük még továbbá azt is, hogy abban
a végsõ esetben, ha területi változásokat
fognak reánk kényszeríteni, a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelme hatásosabban és részletesebben biztosíttassék,
mint azt a nekünk átnyújtott békejavaslat
tervbe veszi. A mi meggyõzõdésünk szerint a tervbe vett biztosítékok elégtelenek.
Erõsebb biztosítékokat kívánunk, amelyeket a Magyarország területén megmaradó idegen ajkú lakosokkal szemben mi
is készek vagyunk alkalmazni.
***
Sorra vettem, Uraim, az elveket, amelyek a békefeltételek megállapításánál
számba jöhetnek, és megállapíthatom,
hogy nem tudtam a nemzetközi igazságosság, a nemzetiségi és a népek szabadsága elvének oly alkalmazását megtalálni, amely a nekünk felajánlott béke indító
okait kellõleg megvilágította volna. Talán
a fejtegetéseim bevezetésében már említett érdekek, a béke nagy érdekei, az állandóság és Európa rekonstrukciója sugallták õket?
Uraim! A magyar probléma az általános problémának nem oly kis része, mint
azt a statisztika nyers számaiból következtetni lehetne.
Ez a terület, amely Magyarországot alkotja, és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság
fenntartása tekintetében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény
hitre való áttérését megelõzõ évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa legkülönbözõbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A
biztonság csak attól a pillanattól állt fenn,
amikor a magyar védõvonal kialakult. Az
állandóság és a béke általános szempontjaiból rendkívül fontos, hogy a zavarok
kelet-európai fõfészke ne nyerjen tért, és
ne terjeszkedjék ki Európa szívéig. A történelmi fejlõdésnek azonban gátat vetett a
Balkán-félszigeten a török hódítás, és így
ott az egyensúly nem állott helyre. Adja
az Ég, hogy ez mielõbb bekövetkezzen!
De ma rendkívül fontos, hogy e zavarok,
amelyek Európa békéjét oly sokszor háborították meg, és amelyek bennünket
már több ízben a háború küszöbére sodortak, onnan ne terjedhessenek tovább.
A történelmi Magyarország töltötte be

TÖRTÉNELEM

azt a feladatot, hogy államot tartva fenn,
amelyben egyensúly és biztonság uralkodott, megvédte Európát a Keletrõl fenyegetõ közvetlen veszedelmek elõl. Ezt a
hivatást tíz századon át töltötte be és erre
egyedül organikus egysége tette alkalmassá. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elisének szavait, melyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi
egység, amely Európában egyedül áll.
Folyói és völgyei rendszere, amelyek a
határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely
csak egységes hatalom által kormányozható. Részeinek gazdasági függése szintén a legteljesebb, miután a közép hatalmas gazdasági üzemet alkot, a szélek tartalmazzák pedig mindazt az anyagot,
amire a gazdasági fejlõdés szempontjából
szükség van.
A történelmi Magyarország tehát Európában egyedül álló természetes gazdasági
és földrajzi adottságokkal rendelkezik.
Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet
leszakítani anélkül, hogy a többiek ezt
meg ne szenvedjék. Ez az oka annak,
hogy a történelem tíz századon át megõrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint elvet,
egy jogi konstrukció megépítésénél, de a
történelem tanúságát, amelyet az ezer
éven át hangoztatott, figyelembe kell
venniök. Nem véletlen, hanem a természet szavai beszélnek itt.
Magyarország az organikus egység
minden feltételével rendelkezik, egyet kivéve, és ez a nemzeti egység. De azok az
államok, amelyeket a békeszerzõdés értelmében Magyarország romjain építenének fel, szintén nem rendelkeznének a
nemzeti egységgel. Az anyanyelv egysége hiányzott Magyarországon az egység
feltételei közül, és hozzáteszem, hogy az
alakítandó új államok az egység egyetlen
alapelvével sem fognak bírni. Az alakítandó új államok átvágnák a földrajz természetes határait, megakadályoznák a

hasznos belsõ vándorlást, amely a munkást kedvezõbb munkaalkalmak felé irányítja; megszakítanák a tradíció fonalait,
amelyek a századokon át együtt élõket
közös mentalitásban egyesítették, akik
ugyanazon eseményeket, ugyanazt a dicsõséget, fejlõdést és ugyanazokat a szenvedéseket élték át. Jogosult-e a félelmünk
tehát, hogy itt az állandóságnak kipróbált
oszlopa helyett a nyugtalanságnak újabb
fészkei fognak keletkezni? Nem szabad
magunkat illúziókban ringatnunk. Ezeket
az új alakulatokat az irredentizmus aknázná alá, sokkal veszedelmesebb formában, mint azt Magyarországon egyesek
fölfedezni vélték. Ez a mozgalom, ha létezett is Magyarországon a mûveltebb
osztály egy részénél, a nép nagy tömegeit sohasem hatotta át. Az új alakulatokat
azonban oly nemzetek irredentizmusa aknázná alá, amelyek nemcsak idegen hatalom uralmát éreznék, de az övéknél alacsonyabb kultúrájú nemzet hegemóniáját
is. És itt organikus lehetetlenségeket kell
megállapítanunk. Mindenesetre feltételezhetjük, hogy még magasabb kulturális
fokon álló nemzetiségi kisebbség is képes
a hegemónia gyakorlására egy alacsonyabb fokon álló többséggel szemben, de
hogy egy alacsonyabb kulturális fejlettséggel bíró kisebbség, vagy egy igen csekély többség hegemóniával bírhasson, elérhesse a felsõbbség önkéntes elismerését
és a morális egybeolvadást egy magasabb
kulturális fokot elért nemzetiséggel
szemben, ez, Uraim, organikus lehetetlenség.
Európának szüksége van gazdasági rekonstrukcióra. A gazdasági fejlõdést
azonban az új alakulatok bizonyára meg
fogják gátolni. Ez a körülmény a megmaradt Magyarországon szükségképpen be
fog következni. De hasonló lesz a helyzet
az elszakított részeken is. E területek alacsonyabb kultúrájú nép alacsonyabb fokú
adminisztrációja alá rendelve, elszakítva
ennek az organikus egységnek többi részeitõl, amelyekkel kapcsolatban újból
virágzásnak indulhatnának, de nélkülök a
stagnálásra, vagy valószínûleg a visszaesésre vannak kárhoztatva.
Európának szüksége van szociális békére. Önök jobban ismerik azokat a veszélyeket, amelyek ezt a békét fenyegetik. Önök jobban tudják, mint én, hogy a
háború következményei megzavarták, és
egyensúlyából vetették ki a gazdasági élet
szellemét és feltételeit. A múlt szomorú
tapasztalataiból tudjuk, hogy a felforgató
elemek sikerei mind annak a következményei, ami aláásta a társadalom morális
erejét, tehát mindannak, ami meggyöngítette a nemzeti érzést és elõidézte a munkanélküliség nyomorát. Ha Európának
ebben a részében, amely még mindig közel áll a bolsevizmus égõ fészkéhez, megnehezítik a munka feltételeit, megnehezítik a munka újból való megkezdését, ezáltal csak a társadalmi béke veszélyei
nyernek újabb tápot. Védõvonalak tehetetlenek a járványok, különösen a morális
járványok ellen.

Mindezekkel a teóriákkal szemben
Önök felhozhatják, mint döntõ tényezõt,
a gyõzelmet és a gyõzõk jogait. Elismerjük ezeket, Uraim. Elég reálisan gondolkozunk politikai kérdésekben, hogy ezzel
a tényezõvel kellõképpen számoljunk. Ismerjük tartozásunkat a gyõzelemmel
szemben. Készek vagyunk vereségünk
váltságdíját megfizetni. De ez lenne az
újjáépítésnek egyedüli elve? Az erõszak
lenne egyedüli alapja az építésnek? Az
anyagi erõszak lenne az egyedüli fenntartó eleme annak a konstrukciónak, mely
összeomlóban van, mielõtt az építés befejezõdött volna? Európa jövõje igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hiszszük, Uraim, hogy a gyõztes hatalmaknak
ez volna a mentalitása; ezeket az elveket
nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, melyekben Önök megállapították
azokat az eszméket, amelyekben megjelölték a háború céljait.
***
Bízva az eszmék erejében, a bennünket
környezõ minden nehézség, minden
rosszakarat és minden akadály dacára,
amelyeket utunkon felhalmozni iparkodnak, bizalommal lépünk arra az útra,
amely végül megnyílt elõttünk, hogy
részt vehessünk a béke munkájában; és
tesszük ezt a legteljesebb jóhiszemûséggel. Bízunk azoknak az eszméknek az
õszinteségében, amelyeket Önök kijelentettek, és kívánom Önöknek, Uraim, hogy
a gyõztes fegyverek dicsõségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsõsége,
amellyel Önök az egész emberiséget
megajándékozzák.
(Ezután a szibériai hadifoglyok hazaszállítását szorgalmazza még a béke ratifikációja elõtt. – A szerk.)
Nézetem szerint a békeszerzõdés nem
veszi eléggé figyelembe Magyarország
különleges helyzetét. Magyarországnak
két forradalmat, a bolsevizmus négyhónapos dühöngését és több hónapos román
megszállást kellett átélnie. Ily körülmények között lehetetlen, hogy a szerzõdés
által tervbe vett pénzügyi és gazdasági
határozatokat végre tudjuk hajtani. Ha a
gyõztes hatalmak polgára által részünkre
folyósított hitelek a béke aláírásának pillanatában – mint ezt a javaslat kimondja
– felmondhatók lesznek, ez a fizetésképtelenséget, a csõdöt jelenti, amelynek
visszahatását kétségkívül a gyõztes hatalmak éreznék. Elismerem, hogy sok hitelezõnk van az Önök országaiban. A hitelek visszafizethetõk lesznek, ha erre nekünk idõt engedélyeznek, de nem lesznek
visszafizethetõk, ha azonnal követelik
azokat tõlünk.
***
Mielõtt szavaimat befejezném, hálásan
köszönöm, Uraim, hogy alkalmat adtak
nekem álláspontomnak élõszóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jóakaratú és állandó figyelemmel kísérték.
Szerkesztette: Vicsotka Mihály
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KÖZÉLET

VENDÉGLÕNK AJÁNLATA:
JÚNIUSBAN 10%, BALLAGÁSRA 15%
KEDVEZMÉNY
KÉSÕ ÕSZIG HANGULATOS
KERTHELYISÉG VÁRJA ÖNÖKET!
HÉTVÉGEKEN HALÉTELEK!

Felügyelet a zebránál

LALA bácsi vendéglõje
POMÁZ, Arany János utca 1.
Telefon: 06-26-328-139
Családi házak, lakások
nyílászáróinak
utólagos szigetelése és
javítása,
svájci technológiával

Nyolc lóerõs,
benzinmotoros
ROTÁCIÓS KAPA
alig használt állapotban
eladó.
Telefon: 06-26-322-986

(nyílászáró csere nélkül)!

Spóroljon – készüljön
most
a téli hónapokra!
Egyéb asztalos munkákat is
vállalok.

06-20-322-1462

Pomázi tetõtéri
apartman KIADÓ,
rezsivel együtt
55 ezer Ft/hó.
Telefon:
06-20-9573-072

KISGÉPSZERVIZ
Csapágy-, alkatrészbolt
Pomáz, Rákóczi F. út 51. (Dolinai út)
KERTI GÉPEK – SZIVATTYÚK
– fûnyírók (elektromos, benzinmotoros),
– rotációs kapák – hómarók, tolók,
– ipari-, barkácsgépek, döngölõk,
– háztartási gépek szakszerû javítása.
– ipari-, barkácsgépek értékesítése,
– öntözõrendszerek telepítése, javítása.
MTD – ALKO – HUSQVARNA – McCULLOCH – IKRA – FLYMO –
PARTNER – TECHUMSE – Briggs-Stratton motoros gépek GARANCIA idõn
belüli és azon túli javítása is.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig.
Telefon: mûhely: 06-26-329-099, mobil: 06-30-962-1944

Kutya- és kisállat kozmetika

Cím: Pomáz, Rákóczi F. út 51.
Fodorné Bocsor Ildikó Tel.: 06-30-411-6109
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A polgárõrök és a közmunkások összefogásának köszönhetõen
a Beniczky–Huszár–Hunyadi utcák csomópontjánál lévõ átkelõhelynél 2010. május 12-én reggel 7 és 8 óra között megkezdõdött
az egyhónapos akció, amivel segítik az ott átkelni szándékozó kicsiket és nagyokat. Köszönet érte!
Sajnos a Közútkezelõ Kft. még mindig semmi segítséget nem
nyújt, és engedélyt sem ad a jelzõlámpák kialakítására, pedig már
több baleset is volt itt. De mi, pomáziak, nem adjuk fel!
Báthory

Tájékoztató a HÉSZ és SZT hatálybalépésérõl
Tájékoztatjuk a lakosságot és az összes érdekeltet, hogy Pomáz
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. május 4-i
ülésén 16/2010. (V.19.) sz. rendeletével elfogadta a Város Helyi
Építési Szabályzatát (HÉSZ) és a Szabályozási Tervet (SZT),
amely 2010. június 1-én fog hatályba lépni.
A rendelet megtekinthetõ a polgármesteri hivatal elõterében, a
könyvtárban, valamint a honlapon is. A településrendezési tervekrõl tájékoztatás, valamint abból másolat a fõépítésznél kérhetõ.
Az Építéshatósági Csoportnál folyamatban lévõ, és a településrendezési terv hatályba lépéséig felfüggesztett ügyeket az ügyintézõk elõkészítik, és a rendelet hatályba lépését követõen azokat
haladéktalanul folytatják.

A mûvelõdési ház programja
– Csata László Gazdakör
minden páros hét hétfõjén
17–19 óráig,
– Pomázi Kertbarátok
Porpáczy Aladár Klubja
minden páratlan hét hétfõjén
18–20 óráig,
– Zöld madár meseklub
Mesék bábokkal, dalokkal,
hangszerekkel, kézmûves
foglalkozással 2-4 éveseknek
keddenként 10–11 óráig
– Ingyenes jogsegélyszolgálat
keddenként 15–17 óráig,
– Baba-mama klub szerdánként 10–12 óráig,
– Opanke Szerb Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület
gyermek csoportja
szerdánként 17–18,30 óráig,
– Impetius Tánc-stúdió
Ifjúsági Társastánctanfolyam
Szerdán 17,30–19 óráig
Tangó, rumba, salsa, disco,
bécsi keringõ, stb.

– Hastánc tanfolyam
csütörtökön 18 órakor,
– Karate kai csoport péntekenként 17,30–19 óráig,
– Somodi László Képzõmûvészeti Szabadiskola
szombatonként 10–13 óráig,
– Nosztalgia délután minden
páros hét vasárnapján
15–19 óráig.
Nyári táborok:
– Június 14–20.
Somodi László Képzõmûvészeti Szabadiskola
– Június 21–25. Helytörténeti
és mûvészeti tábor /Római
kor Pomázon, fotó-, videóés kézmûves/
– Június 28.–július 9. Floorball
sporttábor /olyan, mint a hoki, csak egészen más.../
– Június 16-án szerdán,
14–18 óráig VÉRADÁS a
Pomázi mûvelõdési házban.

KÖZÉLET

Szociális és Esélyegyenlõségi Hét

A Szociális Szolgáltatási
Központban a program szerint május 17 és 21 között
tartották volna a Szociális és

Esélyegyenlõségi Hetet, de
a rossz idõ miatt a huszadikára tervezett Idõsek Majálisa elmaradt, s egy héttel
késõbb pótolták.
A Gyerek Napon mintegy
50 apróság (bölcsõdések,

Elismerés
támogatásért
A 20 éves Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete már öt esztendeje minden évben kitüntet két-három olyan vezetõt, aki az elnökségük szerint sokat tett a
lisztérzékeny gyermekek betegségének megelõzéséért, illetve gyógyításáért. 2010-ben
Vicsi Lászlónak, városunk polgármesterének
ítélték az oklevelet. Az elismerést Koltai Tünde egyesületi elnök adta át, kifejezve azt a reményét, hogy Pomáz városa a jövõben is támogatja a gyerekek szûrését.
V. M.

óvodások, alsó tagozatosok)
kézmûveskedtek, játszottak,
érzékszervekre ható feladatokat oldottak meg.
A Szakmai Nap témája az
idõsek ellátása volt. Az
Esélyegyenlõségi Napon a
Hátrányok Dacára Alapítvány által választott elõadást hallgatták, illetve a
tárgyhoz kapcsolódó filmet
nézték meg a résztvevõk.
A május 21-i Nyílt Napon
csoportokat látogattak.
Május 27-én az Idõsek
Majálisán mûsorokat néztek
és közösen bográcsoltak a
környezõ települések idõseket ellátó intézményeivel
együtt.
Vicsotka
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI HÍREK
A STATISZTIKAI ADATOK HELYETT EBBEN A HÓNAPBAN KÉT OLYAN
BÛNÜGYRÕL SZERETNÉK BESZÁMOLNI, AMELYEKNEK MEGOLDÁSÁÉRT KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK.

Történt ez év március
idusán egy délután, hogy
megcsörrent a telefonom,
Szakál Antal atya hívott.
Elmondta, hogy számára
egy ismeretlen atya telefonon fölhívta és azt mondta,
hogy Ausztriában elhunyt
egy atya és többek között õt
is megnevezte mint egyik
örököst, és ez ügyben személyesen föl fogja keresni.
Antal atya fölvette a kapcsolatot feletteseivel Esztergomban, akik elmondták
neki, hogy vigyázzon, mert
az utóbbi idõben több atyától csalt ki ismeretlen személy jelentõs összeget ezzel a módszerrel. Ezen in-

formációk birtokában megkértem Antal atyát, hogy azonnal telefonáljon, ha a
fent említett atya nála megjelenik. Kb. 15
perc elteltével ismételten csörgött a telefonom, hogy most érkeztek
meg a parókiára. Atya, a
megbeszélésünkhöz tartva
magát nem engedte be a
„vendégeket”, hanem az ajtóban konzultált velük. Pár
perc elteltével megérkeztem a pomázi körzeti megbízott kollégáimmal és intézkedés alá vontuk az ott
megjelent két személyt. Az
intézkedés során megállapítottuk, hogy mindkét személy külföldi állampolgár.
Megérkezésünkkor Antal
atya már olvasta a tõlük kapott végrendelet másolatát,
amelyben valóban õ is
szerepelt mint örökös. (Itt
kell megjegyeznem, hogy
ez az állítólagos végrendelet olyan rosszul volt magyarra fordítva, hogy már
ez a tény okot ad a gyanakvásra). A „vendégek” elmondták, hogy az ügyinté-

NE FÕZZÖN!
– VIGYE HAZA!
Családi menü
4 fõ részére – 2500 Ft-ért
- leves,
- vegyes tál körettel,
- savanyúság
Rákos Vendégház,
06-20-9890-265
16 Pomázi Polgár 2010/6.

zés költségeire több száz
euróra lenne szükségük. Az
egyik „vendég” – aki papi
utcai ruhában volt és tört
magyarsággal beszélt –
megérkezésünkkor láthatóan zavarba jött és úgy tett,
mint aki nem érti az egész
rendõri intézkedést. Pár
perc elteltével már ott a
helyszínen elmondta, hogy
az egész öröklés egy kitalált történet, és be akarták
csapni Antal atyát. Még itt
a helyszínen más településen szolgálatot teljesítõ
atya becsapását is elismerte. A két fõt a helyszínen
elfogtuk, elõállítottuk és
kezdeményeztük elõzetes
letartóztatásukat. Akik azóta is a vendégszeretetünket élvezik. A nyomozás
folyik, és a jelenlegi adatok
alapján több ilyen eset látszik körvonalazódni.
***
Egy másik örömteli esetrõl is engedjék meg, hogy
beszámoljak. Három héttel
ezelõtt fölhívott egy pomázi állampolgár, hogy az
egyik utcában egy ismeretlen személyek becsön-

getnek a házakba olyan
ürüggyel, hogy edénykészletet hoztak ajándékba,
amit a háziak nyertek és ezt
szeretnék velük megbeszélni. A bejelentõ elmondta,
hogy az utcában senki nem
engedte be õket, hanem
amikor elmondta, hogy õ
nem vett részt semmilyen
nyereményjátékban és neki
nem hozhattak nyereményt,
akkor pillanatok alatt az ismeretlen személyek eltûntek. A kiérkezõ járõrök
a környéken már nem találtak olyan személyt és gépkocsit, amilyenrõl a bejelentõ beszélt.
***
Engedjék meg, hogy a két
leírt eset kapcsán megköszönjem a lakosság együttmûködését és azt, hogy az
általam már oly sokszor leírt figyelmeztetéseket komolyan vették és úgy jártak
el, ahogyan azt kértem
önöktõl.
Kívánok önöknek balesetmentes közlekedést és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes
Õrsparancsnok

SZOLGÁLTATÁS
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

Világunk és elveink VIII.
Cikksorozatunkat a következõ polgári jogi alapelvvel, az együttmûködés alapelvével folytatjuk.
Az együttmûködés hétköznapi
fogalom, de különös jogi, polgári
jogi tartalma van. A Ptk. (Polgári
törvénykönyv) is több helyütt
szabályozza. Így alapelvként, valamennyi polgári jogi jogviszonyra vonatkoztatva, a szerzõdések elõkészítése és megkötése
kapcsán, sõt, a szerzõdések teljesítése során is. További, az
együttmûködés elvét részletezõ
szabályokat találunk még egyes
szerzõdésfajták körében, mint
például a vállalkozásnál is. Nem
csoda! Mi lenne fontosabb, mint
az, hogy az emberek egymással
együttmûködjenek. A régi magyar jog egyik fontos gondolkodója ezt így fogalmazta meg: „a
másik fél érdekére való hívséges
tekintet” (Grosschmid Béni).
Az egész társadalomra, de
még annak kisebb részeire is vonatkozik: tagjainak érdekei elkülönülnek egymástól (más a családban a szülõ és a gyermek érdeke, más az iskolában a tanár,
az iskola és a tanuló érdeke, más
a lakást használó személy és a lakás tulajdonosának érdeke, más a
megrendelõ és a vállalkozó érdeke). Ezen érdekek még ellentét-

ben is állhatnak egymással (másképp ezt úgy fogalmazhatjuk
meg, hogy az egészséges önzés
ellentétet állít fel a felek között).
Könnyen belátható és meg is tapasztalható azonban, hogy
együttmûködés nélkül, az ellentétek feloldása nélkül, az önzés
önkéntes, vagy közös normák útján történõ korlátozása nélkül a
társadalom vagy bármely része
nem halad elõre, hanem az ellentétek lerontják, szétfeszítik, tönkreteszik azt.
A jog nem kívánja meg, hogy
az egyén saját jogos érdekét félretéve, annak sérelmére mûködjön együtt. Ameddig azonban saját érdeke nem sérül, aktív, tevõleges magatartást követel meg
(az ártó szándék hiánya, a paszszivitás nem elegendõ). Ilyen aktív magatartás lehet a tájékoztatás, az értesítés, a figyelemfelhívás, az adatközlés, a figyelmeztetés, az utasítás kérése stb. Néhány példa: Adásvételi, vagy ingatlan bérleti szerzõdés megkötését megelõzõen pl. az eladó
széles körû tájékoztatási kötelezettséggel tartozik, pl. egy ház
vagy egy gépjármû esetében, a
szerzõdés tárgyára vonatkozóan:
használhatóság, állapot, hibák,

tudnivalók. Az adásvételi szerzõdés körében a szerzõdés teljesítése (átadás-átvétel), birtokba adás
stb. kell a feleknek együttmûködniük. Vállalkozási szerzõdés körében mind a vállalkozó mind a
megrendelõ már a szerzõdés
megkötése kapcsán tájékoztatni
köteles a partnert. A vállalkozó
pl. arról, hogy az õ szakmai tudása szerint a munka elvégzése milyen feltételeket igényel, milyen
költségekkel jár, mennyi idõt
vesz igénybe, milyen kényelmetlenségeket okoz, milyen elõfeltételeket kell a megrendelõnek teljesíteni. A megrendelõ az általa
elvárt eredmény tekintetében kell
részletesen tájékoztassa a vállalkozót. A vállalkozási (de ugyanígy a megbízási, fuvarozási stb.
szerzõdések körében) a teljesítés
során még hosszabban és intenzívebben kell együttmûködni – az
eredmény érdekében, saját érdekbõl is. Pl. a munkaterület elõkészítése, átadása, a munkafolyamatok során, egyeztetni, jóváhagyni kell az egyes munkarészeket. Az együttmûködési kötelezettség minden egyes szerzõdéses jogviszonyban a konkrét
helyzetnek megfelelõen más és
más.
És most nézzünk néhány bírói
jogesetet az együttmûködési kötelezettség vonatkozásában: a
Legfelsõbb Bíróság (LB) több

Pomáz Város Önkormányzata ingyenes jogsegélyszolgálatot kínál a város lakosainak.
A jogsegélyszolgálat helye: 2013 Pomáz, Huszár u. 3. (mûvelõdési ház, a fõposta mögött),
ideje: minden kedden 15 órától.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Sokan nem vették komolyan a tapasztalt kertészek
több évszázados megfigyelésen alapuló intelmét,
hogy a fagyosszentek
általában lehûléssel
járhatnak. Az idén
sajnos ez beigazolódott, május közepén az özönvizet
idézõ hidegben.
Városunk is részese lett az országos
katasztrófának. Beigazolódott, hogy az

elsekélyesedett, eldugult, elgazosodott árkok képtelenek elvezetni a csapadékvizet. A kertekbe
ültetett fák és vetemények is megsínylették a vihart, és a trópusi
esõket. A túlélõket karózással,
kapálással, tápoldatozással
menthetjük meg.
A
hiányokat
utánvetéssel pótol-

irányadó határozatában is rögzítette, hogy a feleket már a szerzõdés megkötését megelõzõen terheli az együttmûködési kötelezettség, mégpedig olyan körülmények tekintetében is, melyekre vonatkozóan tájékoztatást a
jogszabály közvetlenül nem ír
elõ. Nem áll fenn külön tájékoztatási kötelezettség a szerzõdésben egyértelmûen és világosan
rögzített tények és körülmények
tekintetében. Az együttmûködési
kötelezettség valós tartalma kapcsán a legfontosabb fellelhetõ
ítélet az alábbi: a betétes a banknál elhelyezett egy pénzösszeget
egy évi határozott idõtartamra.
Az egy év lejárta elõtt egy nappal
felvette a tõkét és a kamatokat és
ugyanannál a banknál újra lekötötte. A bank utóbb a felvett kamat visszafizetése érdekében perelte ügyfelét (!). Az alsóbb szintû bíróság elfogadta a bank érvelését: nem járt a kamat a betétesnek, mert a betét visszavétele
napján az egy év nem járt le (ami
igaz volt). A LB ugyanakkor úgy
látta, hogy jogszerûtlen a kamat
visszaperlése, mert bár a lekötés
határideje nem járt le, de „a takarékjegyeket beváltó dolgozótól
elvárható lett volna, hogy a lejárat elõtt egy nappal figyelmeztesse az ügyfelet az idõ elõtti kiváltás jogkövetkezményére”. Jelen
cikkünket ezzel zárom, de személyes megjegyzésként: a bank
perindításában nem kevés cinizmust, a szakmai önkritika hiányát és a rosszhiszemû perlést
vélem felfedezni…
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

juk. Az orkán a gyümölcsfáinkon elvégezte a gyümölcsritkítást, gallyazást. Segíthetünk a sérült részek eltávolításával, sebkezeléssel, rezes
permetezéssel. Elkezdhetjük
a szõlõ virágzás utáni munkáit, a permetezést, kötözést,
hajtásválogatást. A néphagyomány szerint június „gazhónap” fordítsunk nagy gondot a fûkaszálásra, gyomirtásra. Fokozottan kezeljük a
pázsitunkat, nyírással, levegõztetéssel, hengerezéssel. A
parlagfû is növekedésbe kezdett. Az irtása kötelezõ.
Czilinger
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