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Július elejére 75 százalékban elkészült a várva várt új bölcsõde.
A mûszaki átadást a hónap utolsó napjára tervezik. Az intézmény
megnyitója az augusztus 20-i városi ünnepség kiemelkedõ eseménye lesz. Szeptember elsejétõl 60 gyerek veheti birtokba a
263 millió forintból épült 500 négyzetméteres, az európai normáknak mindenben megfelelõ, energiatakarékos fûtésû bölcsõdét.

KÖZÉLET

PEDAGÓGUSNAP POMÁZON
Idén 2010. június 4-én, pénteken ünnepeltek Pomázon a közoktatásban
dolgozó pedagógusok és a hagyományoknak megfelelõen a közoktatásban dolgozó technikai alkalmazottak a város pedagógusnapi ünnepségén. Az ünnepséget immár második éve a Teleki–Wattay iskola és kastély épületegyüttesében rendezte meg a Nevelési–Oktatási Intézmények Koordinációs Szervezete.

A

tavalyi évhez hasonlóan
idén is a város szívében elhelyezkedõ csodálatos, hangulatos épületkomplexum, a kastély
és környezete adott otthont az
évente egyszeri ünnepnek. A
rendezvény protokolláris része
délután három órakor kezdõdött
a Teleki–Wattay Mûvészeti Iskola hangversenytermében. Az
érkezõ pedagógusokat Turcsány
Péter és Nagy Attila önkormányzati képviselõk fogadták egyegy szál vörös rózsával.
A színházteremben összegyûlt pedagógusokat a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosainak 10 perces produkciója köszöntötte. Az ovisok Ekete,
pekete… címû táncos elõadása
nagy sikert aratott a közönség
körében, a gyerekek utolsó tánclépéseit ütemes taps kísérte. A
„hangos siker” a koreográfiát
betanító óvónéniknek is köszönhetõ, Sivi Máriának és Demeter
Katalinnak.
A kis mûsort követõen Vicsi
László polgármester mondott
ünnepi köszöntõt. Hangot adott
örömének, hogy ilyen nagy
számban jelentek meg a város
közalkalmazottai a tiszteletükre
szervezett rendezvényen, illetve
boldogan fedezte fel az ünneplõk között Marika nénit és Pali
bácsit, akik még õt is tanították.
Elmondta, tudja, hogy nehéz
évet tudhatnak maguk mögött a
pedagógusok, és Pomáz Város
Önkormányzata egy kis jutalommal honorálja munkájukat. Az
ünnepi köszöntõt a hagyományoknak megfelelõ díjátadások
követték.
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Elsõként az Arany Diploma
átadására került sor. 50 éve szerzett tanítói diplomát Faragó
Béláné Bajnóczi Erzsébet a budapesti Kiss János úti Felsõfokú
Tanítóképzõben. Erzsike néni 34
évig tanította írni, olvasni, számolni a gyerekeket, ebbõl 13
éven keresztül a pomázi Mátyás
Király Általános Iskolában dolgozott. Munkássága során több
kitüntetést is kapott közösségi és
szakmai tevékenységéért. Az
ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karának testülete által adományozott Arany Diplomát Vicsi László polgármester adta át Erzsike
néninek, egy gyönyörû csokor
virág kíséretében.
Ezt követõen a Közoktatásért
Díj átadása következett, melyet
Pomáz Város Önkormányzata
adományoz 2007 óta minden
évben egy kitüntetettnek, kiemelkedõ közoktatási eredményéért. Idén a kitüntetést Dr.
Harmosné Tóth Györgyi nyugalmazott óvodavezetõ kapta. A
kitüntetést az óvónõnek a
Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi Óvoda nevelõtestülete
delegálását, valamint a Kulturális Bizottság javaslatát követõen
ítélte oda a képviselõ-testület.
Dr. Harmosné Tóth Györgyi
1980-tól dolgozott Pomázon
óvodapedagógusként. 1987-ben
minõségi munkájáért miniszteri

dicséretben részesült. 1989-tõl
az akkori I. sz óvodakörzet,
majd késõbb a Hétszínvirág
Óvoda vezetõje lett, egészen
nyugdíjba vonulásáig. Meghatározó szerepe volt az Epochális
Rendszerû Óvodai Nevelési
Program bevezetésében.
Pomáz Város Önkormányzata, visszatérve a korábbi évek
gyakorlatához, idén fõtanácsosi
címet is adományozott a Pedagógusnapon. A címet a Mátyás
Király Általános Iskola nevelõtestülete delegálására, a szakbizottság javaslatára a képviselõtestület Farkasné Balla Györgyinek ítélte oda az intézményben
végzett munkája elismeréseként.
Farkasné Balla Györgyi 1982ben szerezte meg tanítói diplomáját, 1996-tól a Mátyás Király

Általános Iskola tanítója, 2001tõl az iskola igazgatóhelyettese.
A díjátadásokat követõen idén
is sor került egy nyugdíjba vonuló intézményvezetõ búcsúztatására. Ásztai Csabánét, a Teleki–
Wattay Mûvészeti Iskola nyugdíjba vonuló igazgatóját Átsné
Papp Mária, a Mátyás Király
Általános Iskola igazgatója búcsúztatta. Az igazgatónõ búcsúztatóját néhány kép kivetítésével
indította, amelyek felelevenítették a mûvészeti iskola vezetõje
életének fontosabb állomásait,
majd zenei aláfestéssel kísért
mondandójában meghatódott
hangon emelte ki a búcsúzó intézményvezetõ szakmai pályafutásának meghatározó elemeit.
Átsné Papp Mária a búcsúztató
egy csokor virággal, míg a jelen-

KÖZÉLET

Az árvízkárosultak javára
500 kg kenyér és 2000 liter
ivóvíz Borsod megyébe
lévõ 150 pedagógus álló tapssal
köszönt el Kati nénitõl, és többen virágot, kis ajándékot adtak
át neki. Ásztai Csabáné meghatódva pár mondatban köszönte
meg a kedves szavakat.
A köszöntõket, díjátadásokat
és búcsúztatót követõen került
sor az ünnepi mûsorra a Pomázi
Ifjúsági Fúvószenekar elõadásában, Széplaki Zoltán vezényletével. Három részbõl álló mûsoruk
során mindenki örömére és meglepetésére Beatles és Queen dalok feldolgozásából álló egyveleget is elõadtak, sõt a közönség
vastapsán felbuzdulva ráadással
is szórakoztatták a „nagyérdemût”.
A színvonalas koncertet követõen a pedagógusok Pomáz Város Önkormányzatának vendégei voltak a Teleki–Wattay kastély kamaratermében rendezett
reprezentatív állófogadáson. Külön örömre adott okot az, hogy
nagyon sok nyugdíjas pedagógus is részt vett az ünnepségen,
akik, elmondásuk alapján, rendkívüli élményekkel gazdagodtak. A visszajelzések alapján
„jóhangulatú”, „színvonalas”,
„szórakoztató” Pedagógusnapnak lehettek részesei a jelenlévõk. Minden kollégának ezúton
is jó pihenést, hasznos feltöltõdést kívánunk a nyári szünetben.
Morvay Zsuzsanna,
NOIKSZ vezetõ

A Sapezok Kft. felajánlásából 500 kg kenyeret és 2000
liter ásványvizet juttattak el 2010. június 10-én a Borsod
megyei Edelény és Felsõzsolca településekre. Az árvízkárosultak megsegítésére összegyûjtött adomány szállításában Pomáz Város Önkormányzata is segítséget nyújtott. Az adományozást Fehér Zoltán, a kft. tulajdonosa
valamint Kósa Anikó az Ifjúsági, Sport, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke koordinálta.

Egyéb adományok
2010. június 21.-25. között a Pomázi Porpáczy Aladár
Kertbarát Egyesület gyûjtést szervezett az Árvízkárosultak javára Jónás Antal, Bujdosóné Józsefné, valamint
Horváth Bozsena irányításával.
Az összegyûjtött téli-, nyári-, férfi-, illetve gyermekés nõi ruhanemûk, cipõk, játékok és egyéb használati tárgyak, bútorok, valamint egyéb konyhai tárgyak (hûtõ,
sütõ és fõzõ alkalmatosságok) elszállításáról Ádor István
és Polcsics Gyula gondoskodott.
Az adományozók a kertbarát egyesület és baráti körének tagjai.
Az összegyûjtött adományokat Edelény (István Király u. 52. sz. Polgármesteri Hivatal) kapta. A szállítás
költségeit a kertbarát egyesület és a tagjai biztosították.
Molnár Oszkárnak, a település polgármesterének a
közremûködésével (képünkön balról a második), a
Pomázi Kertbarát Egyesület nevében Jónás Antal, Bujdosó Józsefné, valamint Ádor István és Katalin, valamint Horváth Bozsena, Polcsics Gyula és neje személyesen adták át a küldeményt az árvízi katasztrófában
legjobban sújtott családoknak.
Ádor Katalin
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IDÕSZERÛ
A POLGÁRMESTER
VÁLASZOL

– A megválasztása óta 45
hónap telt el. A szokatlan idõmérést az indokolja, hogy
ennyi interjút adott a Pomázi
Polgárnak. Ez nyomtatva kis
terjedelmû könyvet tesz ki. Ha
valaki elolvassa, képet kap az
önkormányzat négyéves tevékenységérõl. És szembesül azzal is, hogy a polgármester mit
szeretett volna és mit tudott
megvalósítani. Az eltéréseket
politikai támadásra is fel lehet
használni.
– Biztos, hogy ezeknek az
interjúknak a tartalmával kapcsolatosan rengeteg kérdés
felmerülhetne. Valóban több
volt a terv, az elképzelés, mint
amennyit meg lehetett valósítani. Az eltéréseknek azonban
nem személyi, hanem elsõsorban gazdasági okai voltak.
Amellett, hogy a kormány folyamatosan csökkentette az
önkormányzatok támogatását
és növelte a terheiket, még a
megállapodásokat sem tartotta
be. Pomázra vonatkoztatva
megemlíthetem, hogy a Hõsök-terei körforgalom építésére másfél éve megnyert pályázatunk van egy azóta megszûnt minisztériummal. Most
próbálom megtalálni a jogutódot, hogy az ígért 60 milliót
megkapjuk. Vagy más példa:
egy 2008 decemberi kormányhatározat
rögzítette,
hogy megépül a Pomázt elkerülõ út. Most vizsgálták ennek
a környezetvédelmi hatásait, s
az egyik hatóság elzárkózott a
megvalósításától. Újabb feladat elérni: maradjon érvényben a kormányhatározat.
Visszatérõ jelenség volt, hogy
megjelentek tisztességes befektetõk, akik komoly szándékkal jöttek. Aztán kiderült,
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Mindent a szavazók
döntenek el...
hogy nem tudnak hitelhez jutni. Mindez lelkesített, reménykedtem, örömmel informáltam az olvasókat, s aztán a
megvalósítás késett, vagy elmaradt. Jöttek az elõdömtõl
örökölt perek, amelyeket elvesztettünk, a gazdasági válság, az árvízveszély, a rossz
idõjárás. Remélem, hogy a Fidesz-kormány ideje alatt többet tudunk elérni! Jó lenne a
pályázatok adminisztrációját
könnyíteni, mert a készítésük
rengeteg energiánkat emészt
fel. Mindezek ellenére négy
év alatt jelentõs fejlesztéseket
valósítottunk meg, ezekrõl rövidesen összefoglaló jelenik
meg.
– Visszatérek az interjúkhoz.
Néhányban azt nyilatkozta,
hogy a nagy nehézségek miatt
lehet, hogy megfontolja a
megmérettetést 2010 õszén.
Néhány napja pedig a Fidesz
egyhangúan jelöltnek választotta. A két szándék hogyan
egyeztethetõ össze?
– Az egyik serpenyõben van
a szív, a másikban az ész. Az
elõzõ szerint nagyon szeretem
az állásomat, mert a szülõvárosomról van szó. Ha az utóbbira hallgatnék, messze kellene futnom. Nagyon nehéz
nap, mint nap a rajtunk kívül
álló problémákkal megküzdeni. Szerencsére vannak ismétlõdõ, elszántságot erõsítõ tényezõk. A tavalyi közvélemény kutatásból kiderült,
hogy a lakosság közel hetven
százaléka jónak ítéli meg a
munkámat. Felemelõ érzés,
hogy a Fidesz teljes tagsága
mögöttem áll. Sok általam
nagyra becsült pomázi kérdezte meg tõlem aggódva,
hogy folytatom-e? A boltban,
a postán, az utcán sokszor kapok egy-két kedves mondatot.
Négy év alatt nem fordult elõ,
hogy nem fogadták a köszönésemet, vagy ellenségesen
viselkedtek volna. A barátaimat, jó ismerõseimet megkértem, szóljanak, ha a viselkedésemen ellenszenves jelenségeket vesznek észre. Magam is
kontroll alatt tartom magam,
pedig néha szívesen odamondanék. Úgy érzem, a polgármesterség megszilárdította a

kapcsolatomat a lakossággal
és a pártommal. Ha jól szerepelek a választáson, lehet,
hogy egyéb feladatot is kapok.
– Érzékel-e valamilyen változást, mióta az új kormány hivatalba lépett?
– Még csak a törvénykezésben látok finom változásokat.
A 29 pontot kedvezõen fogadta a lakosság. Örülök annak,
hogy az iparûzési adó visszakerül az önkormányzatokhoz.
A részleteket késõbb fogjuk
megismerni. Az mérhetõ,
hogy hihetetlen energiák feszülnek a Fidesz vezetésében.
Orbán Viktor nagyon tudja,
mit akar. Ismerem õt, és biztos
vagyok benne: végig is viszi.
Magyarországnak most ilyen
típusú vezetõre van szüksége.
Kedvezõnek tartom, hogy a
kolbászból font kerítés azonnali várása háttérbe szorult.
– A kétharmados többségük
Pomázon is megvolt. Nem kellett szövetségeseket szereznie
a szavazásokkor. Elégedett a
frakció négy éves tevékenységével?
– Olyan probléma nem volt,
ami a határozatképességet
megakadályozta volna. Ehhez
hozzátartozik, hogy próbáltam
a dolgokat úgy alakítani, hogy
a testület elé kerülõ határozatokat a nem fideszes képviselõk is megszavazhassák. Így
általában a 17 képviselõbõl 13.
14 fõ nyomott igent. A 2-3 állandó „nem” szavazót ismerjük. A bizottságokban komoly
elõkészítõ munka zajlott. Csak
így tudtuk elérni, hogy a sokszor 25-26 napirend ellenére
délután kettõtõl este 6-7 óráig
mindig be tudtuk fejezni az
üléseket. Tartottuk a havi egy
üléses munkatervet, rendkívüli
összehívásra néhányszor került sor, ha elõre nem látható
határidõk vagy pályázati kiírások miatt sürgõs határozathozatalra volt szükség. Ezek
azonban csak néhány percig
tartottak. Éltem az SZMSZben biztosított jogaimmal és
nem engedtem, hogy az ülések
az egyéni politizálás színterei
legyenek. Ellenszegültem annak, hogy néhány képviselõ
önreklámozásra, önmenedzselésre használja fel a rendelke-

Vicsi László polgármester
a Pomázi Polgárban minden hónapban tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.
zésére álló idõt. Sikerült elkerülni az elõdöm idején „divatos” éjfélekig tartó és havonta
ismétlõdõ maratoni rendkívüli
üléseket. A kérdésére válaszolva: tudom, hogy minõsített többségünk volt, a rendkívüli körülmények ellenére is
fejlõdött a város, senkire nem
mutogatok, a négy évet emelt
fõvel vállalom.
– A hivatal hogy teljesített?
A jegyzõ inkább kárt okozott,
mint használt.
– Kétségtelen, hogy 2006
õszén furcsa városházát vettem át. A saját beosztottait ellenségeknek tekintõ jegyzõt
örököltem. Két ÁSZ vizsgálat
állapította meg, hogy a munkájával nem igazán foglalkozott. Mindent megtett, hogy
felelõsséget ne keljen vállalnia. Az aláírási jogát nem gyakorolta. Nehezen sikerült
megszabadulni tõle, meggyõzõdésem, hogy az utóda rendbe teszi a dolgokat. A cél a
polgárbarát hivatal megteremtése. Én minden megbeszélésen arra kérem a dolgozókat,
hogy úgy kezeljék az ügyfeleket, mintha családtagjaik lennének. Meggyõzõdésem, hogy
a négy évvel ezelõttihez képest sokat fejlõdtünk.
– Megváltozott az önkormányzati törvény. A választásokra vonatkozó része hogyan
érint minket?
– A 10 egyéni körzetbõl 8
lett. A hivatal dolgozói most
dolgoznak a határok kijelölésén. A régi 6-os, 7-es, 8-as, 9es körzet volt kisebb, ezekbõl
kettõ lesz. A célunk az, hogy a
szavazók lehetõleg ugyanott
voksoljanak, ahol eddig. A választási törvény megváltozása
miatt az õszi önkormányzati
választáson a Fidesz nem indítja Báthory Istvánt és Rédei
Imrét. Báthory István körzetében majd Viasz Tiborra lehet
szavazni, Rédei Imre körzetét
más körzetekhez csatolják. A
kompenzációs listáról az elõzõ
hét helyett õsszel csak hárman
juthatnak mandátumhoz. Megítélésem szerint a civil szervezetek esélyei jelentõsen csökkentek. Ám mindent a szavazók döntenek el.
Vicsotka Mihály

IDÕSZERÛ

„Magyarország, Foci VB 2026…”
Megy a világbajnokság és ismét nélkülünk…
Négyévente bárki megtapasztalhatja, hogy az emberiség felosztására /csoportosítására/ tett bármely tudományos kísérlet mindeddig sikertelennek bizonyult. Hiszen
az alapvetõ különbség nem az
eleddig fontosnak gondolt jellemzõkben, hanem a labdarúgáshoz való viszonyulásban
rejlik. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy kétféle ember létezik: aki szereti, és aki nem
szereti a focit.
Annak ellenére, hogy én világéletemben egyéni sportokat
ûztem /atlétika, Kyokushinkai
karate, Muay Thai, fitnesstestépítés/ õszintén rajongok érte. A jó és színvonalas mérkõzésekért én is képes vagyok órák
hosszat bambulni a tv készüléket. Az idei nyár monszunszerû
esõzései úgyis fedél alá kényszerítik az embereket…/már akinek
nem vitte el a házát az árvíz vagy
a kilakoltatást végrehajtó hivatalos „közeg”/. Elnézést a kis kitérõért, ígérem nem csûrök külsõvel több „kiflit” a Jabulani-ba.
/”Jabulani” a neve a hivatalos
meccslabdának az idei vb-n./
Szóval megy a világbajnokság
és ismét nélkülünk. Ilyen fényes
múlttal /háromszoros olimpiai
bajnok (1952, 64, 68) és kétszeres világbajnoki ezüstérmesként
(1938, 54)/ nagyon nehéz feldolgozni, hogy 1986 óta egyetlen
világversenyre sem sikerült kijutnunk, de töretlen optimizmussal hirdetjük, hogy: „majd legközelebb”. S eközben generációk
nõnek fel úgy, hogy nem láthattak személyesen igazi magyar
minõségi focit. Igaz Puskást és
verhetetlen társait én is csak
filmkockákról ismerem, de nekem gyermekként legalább még
megadatott néhány szép pillanat
Varga Zoltán, Albert, Nyilasi,
Détári, Kiprich, Törõcsik, Fazekas és sok más kiváló labdarúgó
munkásságából.
Persze mielõtt azt hihetnék,
hogy én is csak a múlt dicsõségén tudok siránkozni, elárulom,
hogy egy új „aranykor” közeledtét vizionálom a nem túl távoli
jövõben. Talán nem is minden
alap nélkül, hiszen a 2009-es
U20-as világbajnokságon elért
csodálatos harmadik helyünk
önmagáért beszél. Ha a fiaink
huszadik életévükig kiválóan
mûvelik ezt a játékot /európai

csapatként a legjobbak voltak
Egyiptomban/, akkor joggal bízhatunk benne, hogy 1-2 év múlva sem válnak hasonlatosakká a
bányalovakhoz. Ez a remek csapat képezhetné a jövõbeli nagyválogatott gerincét. A sikerkovács edzõt pedig egy emberként
követeli az ország a szövetségi
kapitányi székbe. Ez nekünk
nagy boldogság, mert városkánk
labdarúgással kapcsolatos büszkesége – Pintér Sándor és Juhár
Tamás mellett – a zseniális szakember: Egervári Sándor is.
Miután Pomázon élünk, jól
tudjuk, egy soknemzetiségû településben – többek között – az a
jó, hogy ha a magyar válogatott
nem is kvalifikálta magát a vbre, államalkotó tényezõ kisebbségi barátaink révén azért mégiscsak volt kinek szurkolnunk.
Volt, aki a Szerb, volt, aki a
Szlovák és voltak, akik a Német
csapat sikeres szerepléséért, kötõdéseinknek megfelelõen. Én is
visszanyúltam a gyökereimhez
és a Maradona által vezényelt
Argentin válogatottért szurkoltam. Így már hetek óta égszínkék-fehérben látom a világot.
Mivel „ma” június 24-e van, nagyon messze még a pillanat,
amikor magasba fogja emelni a
gyõztes csapat kapitánya a 10
millió dollár értékû, 18 karátos
aranyból készült VB trófeát, de
remélem a végén az Javier
Mascherano kezében lesz!
Egyszerûen öröm nézni a játékukat. A csoportkörben mind a 3
mérkõzésüket imponáló magabiztossággal nyerték meg és
nemigen találni gyenge pontot a
csapatban. Ha már több góllal
vezetnek, akkor is tovább támadnak. Ezt a nyílt, egyenes, õszinte
és igazán technikás-játékos támadó futballt hiányoltam évek
óta a nemzetközi színtérrõl. Kissé persze féltem is õket attól,
hogy ha az egyenes kieséses
részben összetalálkoznak egy
„brutál-kemény” izzadtságfocit
játszó iparos csapattal, elõfordulhat, hogy legyalulják a
„mûvészkéimet”. Ettõl függetlenül a minõségi focit õk játsszák,
és mit nem adnék érte, ha egyszer élõben is megcsodálhatnám
a Romero – Demichelis, Samuel,
Heinze – Gutiérrez, Mascherano,
Verón, Di María – Messi –
Tévez, Higuaín összetételû és
szerkezetû álomcsapatom.

Zelk Zoltán:

Egy falusi futballpályán
A gesztenyelombok mögé bújt
kis futballpályán, délelõtt,
iskolásgyerekek rugdalják
A labdát, a kapu elõtt.
Engedjetek, hadd rúgjak én is
egy tizenegyest legalább…
hadd panaszlom jó büszkeséggel:
eltaláltam a kapufát…
Pedig de szépen szállt a labda…
s vele boldog tekintetem –
ó, hányszor múlt egy kapufán, egy
arasznyin csak, a gyõzelem…
De vesztesen, úgy is szép volt
a vasárnapi alkonyat
szárnyai alatt összebújni –
Ferit, Sanyit, a társakat
tudni köröttem. S tudni azt, hogy
ha gyõzelem, ha vereség
a mi szívünkben csak a hûség
hajtja új ágát, levelét.

Ettõl jobban már csak azt szeretném, ha a következõ világbajnokságra kijutna a magyar válogatott is, és jó eséllyel vennénk
fel a küzdelmet a világ legjobbjaival. Örülnék, ha nem lenne
igaza a Belga nevû zenekarnak –
akinek egyik dalszövegébõl vettem a címem –, hogy nekünk
csak akkor jöhet össze a részvétel, ha házigazdaként, selejtezõkön való megmérettetés nélkül, a
rendezõ ország jogán indulunk,
mondjuk 2026-ban.
Azt a temérdek sok pénzt,
amit erre költenénk, inkább az
utánpótlás-nevelés, tehetségkutatás-gondozás, a meglévõ falusi, városi és fõvárosi /kis és
nagy/ klubjaink támogatása és
nem utolsósorban a tömegsport,
egészségmegõrzés céljaira kéne
fordítani. Ekkor óhatatlanul kinevelõdne egy olyan egészséges
új labdarúgó generáció, akik képesek lennének visszaküzdeni a
magyar futballt a világ élvonalába. S talán mire õk pályára lépnek, a FIFA /Futball Világszervezet/ is újragondolja azt a
minõsíthetetlen szabályát, amivel megtiltotta a játékosoknak a
focipályákon a vallási jelvények
használatát és nem engedélyezi a
hitbeli gesztusok alkalmazását,
így pl. a keresztvetést sem. Ezzel
szemben pedig nyugodtan harsoghatnak a Vuvuzelák (?!) /délafrikai darázskürtök/, hiszen
azok aztán végképp senkit nem
zavarnak…
Kívánok addig is további
eredményes szurkolást, jó mecscseket és Argentin gyõzelmet…
mindazonáltal: Hajrá Magyarország!!!
Dr. Morvay Miklós,
alpolgármester

Mi el nem hagyjuk csapatunkat,
vagyunk az öreg drukkerek –
új tavaszt, vasárnapot várva
virrasztja szívünk a telet.
Roppan a hó a Hegyi úton.
A fák, a lég s fönn, az egek
mind – mind üvegbõl. Este van
már.
Jönnek az inasgyerekek.
Jönnek boltból, mûhelybõl, gyárból
vár rájuk, mi sosem elég,
anyai szó, fecsegõ kályha,
gõzölgõ krumplifõzelék.
De ráfagy a zsír a kanálra,
mert oly nagyon kell a beszéd,
az õszi vasárnapok íze:
Hogy is volt az a vereség…?
Hogy csalt a bíró… S balszerencse…
S ha az a kapufa bemegy… De lesz tavasz még, lesz vasárnap
s a világ is beleremeg,
nemcsak a háló… Benn a labda!
Napként ragyog majd az a gól!
Ragyog szemünk! És a ruhánkon
az olaj és a téglapor!
Ó, futball, futball! Negyven éve
kisérsz, bármerre is megyek,
te sem hagysz öregedni engem,
lelkemben fülel a gyerek.
Fülel. Fölugrik. Az egekre
dobja sipkáját. Gólt kiált.
Mert oly szomju a gyõzelemre –
mert van miért fizess, világ!
Mert lehet Orth, vagy kis Takács,
vagy
Puskás a neve – egyremegy:
õt látom a szatmári pályán,
õ tör kapura, Pomacsek,
a gyõztes gólt mindig õ rúgja!
Egem, földem: kamaszkorom –
Ma faluszéli fák tövében,
holnap városi grundokon
rúgom a labdát a gyerekekkel,
kik nem a szürkülõ hajat:
szivünket látják, a halálig
izzó, pirosló parazsat.
S amikor ama végsõ sípszóra
a pályáról majd lemegyek,
ha csapzottan is, ha lihegve,
de mégis, mint a gyõztesek!
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IDÕSZERÛ

VETTÉK A LAPOT
most a pincéjükbe
vezeti a vizet. Az
elhangzottakra
adott válaszok:
a körforgalom
megA június elsején tartott képviselõ- tábláját
vizsgáltatják,
testületi ülés azzal kezdõdött, a lámpás
csomópont
hogy Vicsi László polgármester kialakítása
a
gyorsítást kért az árvíz miatt. Be- PEMÁK feladata, a lajelentette, hogy másodfokú vész- kosság
levághelyzetet kellett elrendelni. A hatja a sérült
fákat, ha nincs
Dunán június 2-ig elsõfokú a ereje
hozzá, jevészhelyzet. A meteorológu- lentse a közterüsok szerint június 1. és 6. A let-felügyelõknek.
Dózsa utcai csõnél
között 80 milliméter
azt kell megállapítani,
hogy kinek a tulajdona.
csapadék várható.
Kovács Róbert alezredes,
városi õrsparancsnok a közrendrõl és a közbiztonságról
A képviselõk „vették a la- adott tájékoztatást. Dr. Morpot”, a lakossági ügyek is vay Miklós azt mondta, hogy
gyorsabban pörögtek a meg- a lakosság rossznak tartja a
szokottnál. Szó volt arról, helyi rendõrség munkáját.
hogy a körforgalomban a kö- Az õrs délután négytõl zárva
zépsõ KRESZ-tábla nagyon van. A beszámoló statisztikai
magas, zavarja a kilátást. adatai szerint csökken az isLámpa kellene a német nem- mertté vált bûncselekmények
zetiségi iskola elé. A viharok száma, de nem olvasható ki
megtépázták a fákat, a lakos- belõle például, hogy hány fõt
ság levághatja-e a sérült ága- fogtak el, és mi lett velük? A
kat. Még mindig bajban van- maga részérõl a rendõrség
nak a Dózsa György út 17- beszámolóját nem tudja elfoben lakók, a hajdan lefektetett gadni.
Herpai Sándor azt kérdezte
vízelvezetõ csõ miatt, amely

JELENTÉS AZ
ÜLÉSTEREMBÕL

meg, hogy milyen okokból
emelkedett a súlyos közúti
balesetek száma két és félszeresére? Megjegyezte, hogy õ
az alpolgármesterrel ellentétben dicséreteket hallott a
pomázi rendõrök korrekt és
kulturált
ügyintézésérõl.
Halászné Gambár Mária jónak minõsítette a rendezvényeken tapasztalt rendõri
munkát. Kósa Anikó a Szent
István-téri játszótéren tapasztalható folyamatos rongálás
megakadályozását kérte, egyben megköszönte a rendõrök
egész éves munkáját.
Kovács Róbert az elismeréseket megköszönte, a kritikákra õszintén és tárgyilagosan válaszolt. Elismerte, hogy
a lakosságtól is kap pozitív és
negatív véleményeket. A 40
százalékos felderítés is lehetne jobb. A legsúlyosabb problémának a létszámhiányt nevezte meg. Még 5-7 rendõr
kellene Pomázra. Két-két járõr nappalra és éjszakára. Ezeket a kéréseket õ már sokszor
továbbította, de orvoslás nem
történt. Most kapott Szentendre 7 fõt, egy jut Pomáznak. Ettõl azt várja, hogy ritkábban kell átvezényelni
rendõröket a térség központjába. A balesetek emelkedésének oka a gyorshajtás és az
ittas vezetés. A Fáma sebes-

ségmérõ és a zéró tolerancia
ellenére mégsem sikerült áttörést elérni.
A rendõrség beszámolóját a
képviselõk 10 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással elfogadták.
Osztatlan elismerés övezte
a Verebes Istvánné által vezetett polgárõrség tájékoztatóját. Vicsi László polgármester
és a képviselõk sorban megköszönték a 30 pomázi polgárõr önkéntes munkáját. Sõt,
Kovács Róbert is azt mondta,
hogy a pomáziak a legjobbak
a környéken, s a rendõrségnek nagy segítséget jelentenek.
Nagy vita bontakozott ki a
Pomázt, illetve Budakalászt

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

TURCSÁNY PÉTER
a 5-ös választókörzet képviselõje
Tel.: 06-26-328-491

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.

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.

BÁTHORY ISTVÁN
a 3-as választókörzet
képviselõje

NAGY ATTILA
a 8-as választókörzet
képviselõje

Tel.: 06-20-3118-961
Minden hónap második
szerdáján 18,30–20 óráig
tart fogadóórát,
a TelekiWattay
kastélyban.
(Templom
tér 3.)

Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18
órakor tart
fogadóórát
a Mátyás
király Általános Iskola ebédlõjében.
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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.

PORTRÉ

A városkép védõje
M

elkerülõ út engedélyezési eljárásáról.
Nagy fejtörést okozott a
képviselõknek a Budakalászt
illetve Pomázt elkerülõ út építése körül kialakult probléma.
A Budakalászt elkerülõ út a
11-esrõl nyílna, a Szentistvánteleptõl északra áthaladna a
Pomáz tulajdonában lévõ 044es helyrajzi számú területen. A
HÉV-et felüljárón keresztezve
nyugat felõl megkerülné Budakalászt, s Üröm felé csatlakozna a 10-es úthoz. A kivitelezõ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-nek be kell szereznie Pomáz hozzájárulását ahhoz, hogy a 044-es területen
haladhasson át az út. Pomáz az
érdekeit védve azt mondta,
megadja a tulajdonosi hozzájárulást, ha építenek egy Pomázt
elkerülõ utat is. Ez a budakalászi elkerülõnek a Klisovácz aljában létrehozott körforgalmi
csomópontjából nyílna, a
Majdánon át haladna nyugat
felé, s északra kanyarodva a
csobánkai behajtó elõtt csatlakozna a Dobogókõi útba.

KÓSA ANIKÓ
a 4-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988
Minden
negyedév
utolsó hétfõjén 18
órától fogadóórát
tart a mûvelõdési
házban.

2007-ben Pomáz képviselõtestülete azzal a feltétellel engedélyezte az áthaladást a
044-esen, ha megépítik az elkerülõjét is. Egy 2008 decemberében kelt kormányhatározat rögzítette, hogy megépítik
a Pomázt elkerülõ utat. A város ezt garanciának tekintette
és 2010 májusában hozzájárult, hogy a 044-esen áthaladjon a Budakalászt elkerülõ út,
amelynek az említett klisováczi körforgalmából aztán
indul a pomázi elkerülõ.
A környezetvédelmi hatóság ezután elkezdte a pomázi
elkerülõ részletes hatásvizsgálatát. Arra hivatkozva,
hogy a tervezett nyomvonal
Natura 2000-es területet is
érint, kimondta, hogy az út
nem építhetõ meg, sõt még a
tervezését is leállította.
A kialakult helyzetben a
testület a június 1-jei ülésén
visszavonta a májusi feltétel
nélküli tulajdonosi hozzájárulást, s az ügyet az augusztusi
ülésén napirendre tûzi.
Vicsotka

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.

ájus 5-tõl Kiss Gabriellát nevezték ki Pomáz
város fõépítészének.
Kiss Gabriella a Mûszaki
Egyetem Építészmérnöki
Karán Urbanisztika Szakirányon végzett. Nyíregyházán
egy építész irodában dolgozott, majd Demecserben lett
városfejlesztési irodavezetõ.
A család Szentendrére költözött, s 2008 tavaszán pályázott pomáz építéshatósági
osztályára. Itt ügyintézõként,
csoportvezetõként,
majd
2009 õszétõl megbízott fõépítészként dolgozott.
– A pályáján elõrelépés a
kinevezés?
– Igen. Ám hozzáteszem,
hogy az építéshatóságon is
fontos munkát kell végezni.
Az emberek szemében a „fõ”
jelzõ teszi komollyá.
– Mivel foglalkozik a fõépítész?
– Az építési engedélyeket
nem én adom, hanem az építéshatósági csoport. Nekem a
fõ feladatom elsõsorban a
rendezési terv készítése, karbantartása és felügyelete,
amelyet aztán az építéshatósági ügyekben alkalmaznak.
Ez határozza meg, hogy hová
mit, mekkorát lehet építeni.
Ha szükség van rá én adok
tájékoztatást, másolatot a
rendezési tervbõl, tanácsadó
szerepet töltök be az engedélyezési eljárás szakaszaiban.
Azt tartom szem elõtt, hogy
az építésügyi jogszabályokon
belül védjem a településképet. Fontos a város arculatának egységes formába öntése. Pomázon a fõ utca és a
hozzá kapcsolódó óváros helyi értékvédelmi terület. Itt
meghatározzuk az épületek
nagyságát, formáját. Az ide
készített terveket a tervtanács
véleményezi.
– Milyen jellegzetességei
vannak Pomáznak?
– A fõ utca épületei magukon hordozzák a falusiasság
jegyeit. A városnak nincs kialakult stratégiája: szeretné
megtartani a jelenlegi képet,
vagy teret enged a kisvárosi-

asságnak. Az utóbbihoz elõfeltétel az átmenõ forgalom
megváltoztatása. Jó lenne
megkérdezni az embereket,
hogy milyen várost szeretnének látni évtizedek múlva? A
település nem egy elõre meghatározott cél felé haladt, hanem ötletszerûen változtatgattak a rendezési terven néha a befektetõk igényei szerint. Végül az egész követhetetlen lett.
– Ezért kellett június elején
új rendezési tervet elfogadni?
– Nem teljesen új, hanem a
korábbiak egységes szerkezetbe foglalt változata, digitálisan is feldolgozva. A hatóság és a lakosság könnyebben eligazodik benne. Szeretnék egyszer egy új rendezési
tervet készíteni, a nulláról elindulva, amely minél több
ember véleményét felhasználná.
– Mik a legközelebbi tennivalói?
– A testület a régi reklámrendeletet visszavonta, az augusztusi ülésre újat kell készítenem. Aztán a parkolási
rendelet következik, mert az
OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) elõírja, hogy a telken belül az egyes létesítményekhez mennyi parkolót
kell építeni. Ezt a testület a
helyi lehetõségekhez igazodva megváltoztathatja. A tervtanácsi rendeletet is módosítani kell. Közben folyamatosan érkeznek a napi ügyek.
V. M.
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KÖZÉLET

Megkérdeztük:
– Mennyiben érintette az elmúlt hetek
újbóli áradását
nagyban azzal leárvíz katasztrófája?
hetne
megelõzni,
– Miben látná a megoldást
hogy
a
medret
tisztítani
az árvíz megelõzésére
kellene, gátat kiépíteni a paPomázon?
tak két oldalán a telkek mentén,
– Miképp tudna hozbefüvesíteni, s megakadályozni,
zájárulni a károkhogy a környékbeliek ne szekárosultak
métgyûjtõ helynek használják.
Sok esetben sajnos, a meder
megsegítémentén lakók is tehetnek a paséhez?
B. Ilona eladó
Az elmúlt hetek árvíz
katasztrófája nekem anyagi
kárt nem okozott, de lelkileg
igen megviselt. Látni az országot érintõ kárt, az otthontalanná
vált embereket, akiknek több
évtizedes munkája egyik napról
a másikra semmivé vált. Az elmúlt évek kiszámíthatatlan idõjárása a jövõben okozhat még
ilyen, nagyobb katasztrófát.
Az árvíz megelõzésére a
megoldást abban látnám, hogy
új gátakat, tározókat kellene létesíteni, a meglévõket megerõsíteni. Pomázon is a vízelvezetõ
árkokat kimélyíteni, tisztán tartani a patak medrét. A szántóföldeken vízgyûjtõt építeni. A
természet egyensúlyát visszaállítani erdõtelepítésekkel. Például árvízes területekre nem adnék építési engedélyt.
Én 1966 óta lakom Pomázon.
Nem tudok róla, hogy a Dera
patakot szabályozni kellene.
Szerintem kevés ember tudna
hozzájárulni anyagilag ennek a
kérdésnek a megoldásához. Viszont nagyon jó lenne, ha gondoznák a tulajdonosok a telkükkel határos patakmeder partjait.
Senkinek nem kellene szenynyezni, eltorlaszolni a DERA
útját.
Humánus dolognak tartom,
hogy Pomáz gyûjtési mozgalmat indított az árvízkárosultak
megsegítésére. Gyûjtési pontokat jelöltek ki, ahová én is elvittem a még jó állapotban lévõ ruha, cipõ -, egyéb használati
tárgyakat.

M. Erzsébet
Szörnyû dolognak tartom az
árvíz sújtotta területek katasztrófáját. Szerencsére, személyesen nem érintett a dolog.
Városunkban a Dera patak
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tak kiöntéséért. Célzottan akadályozzák a víz szabad folyását.

L. József
Az árvíz problémájával kapcsolatosan, ami nagyon visszatetszõ városunkban, a Pomázt
keresztülszelõ patak, és környéke. Érintette az árvíz a kertemet.
Szemétlerakó helynek tekintik
egyesek a patak vonulatát.
Szörnyû látvány. Nyílván, akik
ezt teszik, nem is érdekli õket
lakóhelyük környezete. Csak
sírni tudnak, sajnáltatni magukat, hogy megint elöntötte a
Dera a telküket, házukat. Csak
erélyes fellépéssel lehet kényszeríteni a rendfenntartásra a
szemetelõket.
Szerintem minden jó lelkû
ember betársulna az áradás elleni küzdelembe. A patak medrének szabályozásával, a gátemeléssel is meg lehetne szüntetni a
már lezajlott, városunkat veszélyeztetõ természeti csapást.

F. Mária
A kertem rendbetétele fizikailag, az árvíz sújtotta emberek
látványa lelkileg viselt meg.
Gondolom, minden jó érzésû
ember így érez. Hiszem, hogy
rendszeres karbantartással, a település vezetõinek törõdésével
a Dera szabályozását meg lehetne oldani. Gondolom, sokan segítenének, elsõsorban azok,
akiknek az értékeit veszélyezteti az árvíz. Szükségesnek tartom
az erõs gátakat. Szívesen beállnék a dolgozók sorába, hiszen
egységben az erõ. Szeretném,
ha a város összes polgárának
fontos lenne a patak, nem csak a
kertbarátoknak.

Sch. Péter
Tudomásom szerint a Dera
patak a legutóbbi áradásnál kö-

rülbelül 1 méterrõl 5 méter szélesre duzzadt. Mikor kilépett
medrébõl, legelõször a lankásabb oldalán elhelyezkedõ telkeket öntötte el.
A Kurucz utca végében lakunk. Szalayék, Erdõsiék, valamint a mi házunk került veszélybe. Ki kell tisztítani a
Dera medrét! A patakba került
több évtizedes szemét már
„zöld szigetekké” vált. Ezek
megakadályozzák a víz szabad
lefolyását. Az özönvíz okozta
partleszakadás veszélyezteti
környékünket. A nyírfákat kellene kivágni, mivel az ár alámosta a gyökerek alatt a földet.
Egy orkánerejû szél a házakra
döntheti a fákat, óriási pusztítást okozva.
A vízfolyás gyorsítását a meder éles kanyarjainak átvágásával kell biztosítani. Létfontosságú lenne a DERA SZABÁLYOZÁSA! Szépen mutatna,
ha az elhanyagolt cserjék, gazok helyett füvesítenék a
rézsüket. Tudom, hogy ez pénzbe kerülne, de sokkal kevesebbe, mint a pusztítás utáni károk
helyreállítása.
Nálunk a tujákat elvitte a víz,
a földet beforgatta az iszapba. A
közel 10 évvel ezelõtti ár alkalmával felrakosgatott zsákok ottléte akadályozta meg, hogy
nem ment be a víz a házunkba.
Parttalan lett a Dera a Kurucz
utca felõli oldalán. Csak a patak
túlsó fele magasabb. A szennyvíz átemelõ csövei a mai napig
a levegõben lógnak, mivel az
árvíz kimosta alóluk a talajt. Mi
lesz, ha leszakadnak és kettétörnek? Szabadon folyik majd a
tartalma? Még rágondolni is
rossz!

V. Éva
Szerencsére közvetlen anyagi
kár nem ért a lezajlott árvíz idején. De a médiában látottak mélyen megviseltek. Családok
egész életének munkája dõlt
romba. Idõs emberek földjeiken
megtermelt élelme a semmibe
veszett. Látni, döbbenet! Velük
együtt könnyeztem, majd hívtam az adományvonalakat.
Nem vagyok vízügyi szakember, laikusként szólok, hogy
szabályozni kell folyóinkat, patakjainkat. Rendbe kell tenni a
települések vízelvezetõ rendszereit. Beleértve a városunkat,
a Dera patak környékét is. A
szemét tárolását nagyobb felelõsséggel kellene kezelni, hi-

szen visszajut a környezetünkbe, erõsen szennyezve azt. A
partokra szórt, mederbe hajigált
mocskok felhalmozóit súlyos
szankciókkal kellene büntetni.
A lehetõségemnek megfelelõen részt veszek minden szervezett közmunkában, az elsõ
szóra megyek akár a közvetlen
árvízveszély elhárítására is.
Bekapcsolódtam a helyi kertbarátok egyesületébe, az árvízkárosultaknak megsegítésére
szervezett gyûjtési akcióba és
annak lebonyolításába is.

S. László
Minket nem érintett az áradás, mivel viszonylag magasan
fekvõ részen lakunk. Többször
láttam az elmúlt években a patak pusztító áradását, hogyan
önti el a meder partján és közelében lakók házait, garázsait és
kertjeit a hordalékos árvíz. Azt
gondolom, hogy egy több ezer
év alatt kialakult természetes
vízlefolyó rendszert nem könynyû átformálni, szabályozni,
különösen azért mert a
Pilisszentkereszt és Csobánka
közti szakasz, ha jól tudom, természetvédelmi terület része.
Tehát a hegyekbõl idõszakonként lezúduló csapadékvíz
megállíthatatlanul zúdul a
pomázi patakmederbe. A pusztítást megfelelõ gátrendszerrel
biztosan lehetne csökkenteni,
de ez egyelõre csak a veszélyeztetett terület mellett lakók
álma lehet. Azt azonban meg lehetne oldani közterületi ellenõrzéssel, hogy a város felsõ részérõl, legalább a szemetet és a patakpartra hordott lomot ne tudja
elsodorni ilyenkor a víz. Ezek
az árral sodródó nagyobb tárgyak is rengeteg kárt okozhatnak. Reméljük olyan árvíz nem
lesz többet Pomázon, mint amilyet a Képes Pesti Hírlap 1937.
május 26-i számában láthattunk, olvashattunk.
Ádor Katalin

OKTATÁS

ÚJ GYERMEKCENTRUM SZENTENDRÉN

2010. június 20-án vidám
hangulatú ünnepség keretében
megnyílt Szentendrén a BONITA Gyermekcentrum. A megnyitón Pomáz polgármestere
Vicsi László és családja valamint a pomázi sajtó is jelen volt.
Az ünnepség Bródy János
egy megható dalával indult: „Én
nem születtem varázslónak,
csodát tenni nem tudok, és azt
hiszem, már észrevetted, a
jótündér sem én vagyok. De ha
eltûnne az arcodról az a sötét
szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák…”
A Bonita Gyermekcentrum
azzal a céllal jött létre, hogy
csodát, örömet hozzon a gyerekek, szülõk és a pedagógusok
életébe. A „bonitas” latin szó,
jelentése öröm, boldogság.
Jómagam nem csupán fejlesztõpedagógus, hanem édes-

anya is vagyok. Akaratlanul
szakemberként is figyelem
gyermekem rezdüléseit. Amikor dühös, annak oka gyakran
valamely játék- vagy hétköznapi tevékenység sikertelensége.
Mi játszódik le ilyenkor gyermekem lelkében? Hiába próbál
pl. felépíteni egy kockatornyot,
az folyton felborul? A következmény: a világ legszínesebb
építõkockái ott pihennek a polcon, gyermekem nem épít többé. A kudarc kellemetlen érzés,
elkerüljük. Persze, hogy ezt teszi gyermekünk is. Tudja, hogy
nem képes felépíteni azt a tornyot. Melléönti a teát a kancsóból. Nem sikerül becsatolnia a
szandálját. Érzi, valami baj lehet vele, de nem tudja szavakba
önteni. Mi szülõk pedig azt nem
értjük, miért ügyetlenkedik
gyermekünk.

Fontos tudni, ha nem kap idõben hozzáértõ segítséget – ez
esetben játékos finommozgásos
fejlesztést – nemcsak az írásórákon lehet gyermekünk sikertelen, hanem egész életére kiható
önértékelési problémái lehetnek.
Mikor megálmodtam a
Bonita
Gyermekcentrumot,
azon gyermekek remélt életútja
is elõttem lebegett, akik majd a
jövõ Magyarországát élik.
Ne álljunk az európai képességmérõ statisztikák végén!
Szomorkás hangulatú himnuszunk ellenére legyünk végre
egy vidám, sikeres ország! Patetikusak a soraim, s természetesen megkérdõjelezhetõ, hogy
a mi „La isla Bonitánk” menynyiben tud hozzájárulni e célok
megvalósításához. Ha csak egy
szemernyit is, akkor már megérte létrehoznunk!
Kedves Szülõk! Kérem, figyeljék gyermekeiket! Melyik
játékszert kerülik? Vajon me-

Közös gondolkodás a Deráról

lyik részképességük szunnyad?
Mivel játszanak szívesen? Vagyis melyek azok a „húzó-képességek”, amikkel felébreszthetjük a szunnyadót?
Intézményünk új, de sok év
szülõi és szakmai tapasztalat áll
mögöttünk. Szeretettel várjuk a
pár hónapostól akár 14 éves korú gyermekeket is a max. 4 fõs
foglalkozásainkra, melyen óriási hangsúlyt kap az egyéni különbségekre való odafigyelés,
miközben a csoportos játék oldott légkörét éljük meg.
Áraink mérsékeltek, hogy
minél több gyermek juthasson
el hozzánk.
Elérhetõségeink:
e-mail:
bonitagyermekcentrum@gmail
.com, tel.: 06-30/2-421-321 ill.
06-30/20-28-233
„Gyermekekkel foglalkozni
annyit tesz, hogy egyszerre
érinted meg a jelen és a jövõ kezét, szívét és elméjét.”
Zeke Anita

Az Ifjúsági, Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szervezésében
2010. június 3-án fórumot tartottak „a Dera patak pomázi
szakaszának állapotjavítása”
témakörben.
A városunkon átfolyó
Dera-patak közvetlen környezetének rendezési igénye, illetve az utóbbi hetekben tapasztalható szeszélyes viselkedése adta aktualitását a fórum rendezésének, amelyek
témakörei voltak:
– a Dera patak jelenlegi állapotának rövid részletezése,
– a Védegylet „Patak rehabilitációs program”-jának bemutatása,
– a rehabilitációs minta
program alapján vállalható
szakmai háttér megadásának
Kósa Anikó
részletezése.
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Másfél év után ismét hazai színpadon
György Ádám Kastélyakadémia koncertek augusztus 2, 10, 11. Pomáz, Teleki–Wattay kastély
„A különbözõ korszakok és országok zsenijei különbözõ nyelveken beszélnek, de
mindegyikükben egy és ugyanaz a láng lobog.” – írta Csehov. Aki már látta koncertezni, tudja, hogy György Ádámban is ez a láng
lobog. Valóságos világközösség alakult ki az
interneten rajongóiból, akik mint az olimpiák
elõtt, kézrõl kézre adják tovább a lángot. Videóinak egymillió fölötti internetes nézettsége is ennek köszönhetõ.
György Ádám folyamatosan turnézik, legyen az New York, Párizs, Kuala Lumpur,
Szingapúr vagy Torontó, a közönség mindenhol nagy szeretettel fogadja. Több helyen
szeretnék, ha náluk végleges otthonra lelne,
ám Ádám Pomázon él, itt érzi magát igazán
otthon. „Az embernek a nagy rohanásban
szüksége van egy biztos pontra, ahová mindig visszatérhet. Nekem ez Pomáz, a régió,
az itt élõ emberek, akiket régóta ismerek.”
Való igaz, hogy a megnövekedett érdeklõ-

désnek köszönhetõen sokat kell várni arra,
hogy a pomázi zongoramûvész újra koncertet adjon ugyanazon a helyen, de azért számunkra, magyarok számára az olimpiáknál
jobb a helyzet. György Ádám utoljára másfél éve lépett fel Magyarországon, de most
újra láthatjuk.
„Az idei alkalom nem volt betervezve,
azonban annyian érdeklõdtek, hogy mikor
játszik már újra Magyarországon, hogy nem
térhettünk ki a megkeresések elõl.” – tudtuk
meg menedzserétõl, György Lászlótól.

„Ádám az augusztus elejét itthon tölti a tíznapos Nyári Akadémiáján. Õ adja majd a
nyitó koncertet, valamint a többi koncerten
is fellép. Idén augusztus 2–12. között immáron második alkalommal kerül sor a pomázi
Teleki–Wattay kastélyban a György Ádám
Kastélyakadémiára, amely a világ minden
pontjáról tehetséges zongoranövendékeket
és neves professzorokat vonz Pomázra. „Az
elsõ Akadémiát hatalmas támogatás és szeretet övezte. Nagyon hálásak vagyunk ezért a
pomáziaknak és a pomázi önkormányzatnak.
Idén is szeretettel várunk mindenkit a Kastélyakadémia programjaira.” – mondta el lapunknak György László.
Akik ellátogatnak augusztus 2-án a
pomázi Teleki–Wattay kastélyba, elmondhatják, hogy „csupán” másfél évet kellett
várniuk arra, hogy újra élõben hallhassák
György Ádámot Magyarországon. Aki esetleg nem jutna be a koncertre, annak még
mindig lehetõsége lesz hallani a pomázi mûvészt a Kastélyakadémia Indonéz Estjén és
zárókoncertjén. Az Indonéz Esten az Akadémia Indonéziából érkezett, nemzetközi díjnyertes növendékei lépnek fel a házigazda
társaságában, míg a zárókoncerten a többi
növendék és a professzorok.

György Ádám Kastélyakadémia
Világkörüli Turné 2010
Szingapúr – április 13-19.
Bali, Indonézia – április 25.
Markham Center, Kanada – június 7.
Steinway Hall, New York – június 10.
Parry Sound Festival, Kanada – július 16-18.
Ottawa, Kanada – július 25.
Pomáz, Magyarország – augusztus 2–12.
Szingapúr – szeptember 2–14.
Lawrence, USA – október 2–3.
Phoenix, USA – október 4.
Angouleme, Franciaország – október 12.
Markham Center, Kanada – október 26–28.
Jakarta – november 26.

Koncertek:
Augusztus 2. hétfõ 19.00
– György Ádám zongoraestje
Augusztus 10. vasárnap 19.00
– Indonéz Est
Augusztus 11. szerda 19.00
– zárókoncert
Jegyek: koncert@adamgyorgy.com,
06-30/625-9400 (Biczó Anna)
vagy a helyszínen kaphatók.
Jegyár: 2500 Ft, 5000 Ft (támogatói
jegy/három alkalomra szóló jegy)
További információk György Ádámról: www.adamgyorgy.com, Youtube,
Facebook
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A
Kastélyakadémia
2009-ben nyitotta meg kapuit. Az akadémia célja,
hogy a világ minden tájáról
Pomázra látogató zongoranövendékek megismerkedjenek a világszínvonalú
magyar zongoraoktatás hagyományaival
mindezt
úgy, hogy közben eltöltenek tíz kellemes napot
Pomázon a Teleki–Wattay
kastélyban a Pilis lábánál,
Budapest és Szentendre
vonzáskörzetében.
A programsorozat lényege, hogy bemutassa a
György Ádám által képviselt stílust a zongoraoktatásban, melyben három fogalom, az inspiráció, a ze-

ne és a technika játszik
meghatározó szerepet. Az
új stílus védjegye az európai muzikalitás és a technikai precizitás harmónikus
összekapcsolása.
Dr. Réti Balázs egyetemi

tanár és Dr. Nádor György,
a Budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem
professzora, Dr. Steven
Spooner, a Kansas University egyetemi tanára, valamint György Ádám tartanak mesterkurzusokat.
A helyszín idén is a
XVIII. században épült
Teleki–Wattay kastély,
amely az „Óvárosi kulturális központ Pomázon” címû projekt keretében zenemûvészeti szakmai bázis- és rendezvényközpontként is mûködik és
otthont ad az Europa
Cantat Közép-kelet-európai Központjának.

SZABADIDÕ
Sok készülõdés, tervezés és szervezés után,
végre megvalósult az
elképzelés,
hogy
együtt ünnepeljenek a
térségben élõ idõsek,
egy közös Majálison. A
Szociális Szolgáltatási
Központ által megrendezett Szociális és
Esélyegyenlõségi Hét
ennek helyet is adott.

IDÕSEK MAJÁLISA

K

ülön örömünkre Vicsi
László, Pomáz Város polgármestere és Halászné
Gambár Mária, a Szociálisés Egészségügyi Bizottság elnöke is elfogadta a meghívást
és köszöntötte a megjelenteket.
Ebben az évben, már szinte
hagyományként került megrendezésre az Idõsek Majálisa, mely csak az idõsekrõl és
csak az idõseknek szól. Az
elõzõ években az óvódások és
a zeneiskolások adtak mûsort
az idõseknek. Aranyos versekkel, mondókákkal, dalokkal és zenemûvekkel örvendeztették meg õket. Az idei
Majális több szempontból is
kicsit másabb volt.
Többek között azért, mert
felmerült az az igény, hogy jó
lenne itt, a „kistérségben” jobban megismerni egymást, jobban „összedolgozni”. Az idõsek
is kérték, hogy látogassunk
meg más, hasonló intézményeket a környékben, illetve hogy
hívjuk õket vendégül.
Végül, sikerült a rendezvényen résztvevõk körét kibõví-

teni. Ennek köszönhetõen nem csak a
Pomázon élõ idõsek jöhettek el
az ünnepségre, hanem a meghívást elfogadó budakalászi és
leányfalusi idõsek is. Megállapodtunk napközben, hogy legközelebb mi megyünk majd
hozzájuk vendégségbe.
Az idei Majális megrendezésére ismét, a Szociális Szolgáltatási Központ udvara biztosított teret. Bár az idõjárás kezdetben nem volt túl kegyes hozzánk – fõleg ha azt nézzük,
hogy egy héttel el is kellett halasztani a rendezvényt –, de már
a délelõtt folyamán kisütött a
nap és szerencsénkre, a nap zárásáig így is maradt!

A délelõtt folyamán az
idõsek „mutatkoztak be”
egymásnak. Könnyed és komolyabb mûsorszámok hangzottak el. Versekkel, dalokkal,
jelenettel készültek a mai napra.
A Tombola és a bográcsgulyás
közös elfogyasztása után, Sipos
Mihály és Szalontai Éva gondoskodott a jó kedvrõl, ismert
és kevésbé ismert népdalok elõadásával és a közönség megénekeltetésével.
Zárásként
Pákolicz Mihály költõ, osztotta
meg velünk gondolatit.
A résztvevõk elmondása
alapján a nap nagyon sikeresnek bizonyult. Jól érezték magukat, vágynak arra, hogy többet lehessenek együtt. Az egyik
vendég nénitõl elhangzott, a
„Jövõre, veletek, ugyanitt”
mondat is. Azt hogy valóban jól
érezték magukat, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

igencsak nehéznek bizonyult a
hazaindulás…
A három intézmény a jövõben tervezi a szorosabb együttmûködést, szakmai vonalon is!
Jó volt látni, ahogy az „itthoniak” házigazdaként vezetgetik
körül a „vendégeket”, mutogatják az épületet, a kézimunkáikat, a jelenleg megtekinthetõ
kiállítást; vagy azt ahogy elmélyülten beszélgetnek, ismerkednek egymással. Biztos vagyok benne, hogy barátságok is
szövõdtek.
Idõs korban is fontos az új
dolgok megismerése, a világ kitágítása. Itt lakunk egymástól
pár kilométernyire és mégsem
ismerjük egymást. Reméljünk,
tudunk ezen változtatni!
Nagy Anna
SZSZK
Mentálhigiénés munkatárs

Idézet a Budakalászi Idõsek Klubja
intézményvezetõ levelébõl:
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni azért a csodálatos napért, amiben részesülhettünk.
Nagy örömmel látogattunk el hozzátok és még nagyobb
örömmel és élménnyel telve érkeztünk haza.
Dicséret és elismerés mindazon kollégáknak, akik részt vettek ennek a nagyszabású rendezvénynek az elõkészítésében
és lebonyolításában.
Felülmúlhatatlan az a vendéglátás és az a szeretet, ami körülvett bennünket.
Hasznos nap volt számunkra szakmailag is, hiszen rengeteg ötletet merítettünk a klubélet színesebbé tételéhez.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jól éreztük magunkat és tartsuk meg az intézményeink közti jó emberi és munkakapcsolatot.
Rigóné Zelizi Erika, Kalászi Idõsek Klubja Intézményvezetõ

A Szociális Szolgáltatási Központ az Emberséggel,
Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány támogatásával az idõsek részére kirándulást szervezett.
Fotónkon a látogatás az Esztergomi bazilikában.
Fotó: Nagy Anna
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Nagyságos Luppa Péter
Luppa Péterrõl a Szabad Pomázi Polgárban több részes sorozat jelent meg
Ürmös Lóránt tollából. Az itt közölt írás azokhoz képest új elemekkel bõvíti a
jeles pomázi országgyûlési képviselõ életrajzát.

K

alandos életérõl regényt lehetne írni. Pomázon lakott,
mindig visszatért ide, bejárta Európa számos országát. Sokat tartózkodott Szentendrén és Budapesten is. Tízszer indult a kerület
országgyûlési képviselõi székéért, és hatszor választották meg
követnek: a szentendrei városháza volt választási sikereinek és
kudarcainak színhelye. A környék egyik legismertebb embereként élt itt a XIX. században,
mégis pomázi barokk stílusú házát 1966-ban teljesen átalakították, díszeitõl megfosztották. A
dunai Luppa-sziget a családról
kapta a nevét, errefelé is rendelkeztek birtokkal.
Fiatalkora
A dédnagyapa 1690-ben Szerbiából érkezett Pomázra. Luppa
Péter 1838. június 21-én itt született Luppa Vazul és Kálits Mária házasságából. Öt testvére
volt. A középiskolát a fõvárosban végezte, majd beiratkozott a
bécsi mûegyetemre, ahol mérnöki oklevelet szerzett. Öt technikus társával együtt 1857-ben elhatározták, hogy Bécsbõl csónakon leeveznek a Dunán a Fekete
tengerig. Élményeiket Luppa
„Kõhegyi” néven a Napkelet címû lapban írta meg. A Vasárnapi Újságban és más hírlapokban
körülbelül kétszáz cikket és útleírást jelentetett meg, amelyekhez
saját rajzait mellékelte.
Idõsödõ szüleiktõl Szvetozár
testvérével együtt 1860-ban
megvásárolták a családi bírtokot,
és ezen mintagazdaságot hoztak
létre. 1879-ben 5200 hektoliter
bort termeltek, az egész pomázi
mennyiség felét. Mérnökként
1861-tõl dolgozott, és Pest megye tiszteletbeli fõmérnökévé
választották.
Politikai tevékenységének
kezdete
A politikába 1865-ben kapcsolódott be, amikor apjával és
testvérével részt vett a követválasztási korteskedésben. Elõször
az 1870-es országgyûlési pótvá-
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...és napjainkban

lasztáson indult, de veszített.
1872-ben pedig visszalépett a jelöltségtõl. A következõ választáson 1875-ben a programbeszédében a következõket mondta: „A
Szabadelvû Párt híve vagyok, és
elengedhetetlennek tartom a független magyar jegybank felállítását, a vámkérdés rendezését, a
jó és gyors igazságszolgáltatást,
a közigazgatási reformot, a regálék mint hûbéri maradványok
felszámolását és az adóreformot”. A választás július 4-én
kezdõdött, és három napon keresztül tartott, végül Kállai Béni
ellenében Luppa gyõzött.
A következõ év februárjában
hatalmas árhullám vonult le a
Dunán. A Szentendrei szigetet
teljesen elöntötte a víz, az embe-

rek a háztetõkre menekültek. A
folyóparti településeken sem
volt jobb a helyzet. A belügyminiszter Luppát árvízi kormánybiztosnak nevezte ki. Pomázról
legényével indult el, átvágott a
hegyeken, és térdig érõ sárban
elsõnek ért a katasztrófa sújtotta
területre, elõször Tótfaluba. Ezután életveszély közepette a jégtáblák között csónakkal felevezett Visegrádig, majd vissza
Szentendrére, és tovább ment
Dunaföldvárig.
Az 1878-as választás hasonló
nagy zenebonával zajlott, mint
az elõzõek. A Luppa párt hívei
például hat zenekarral vonultak
végig Szentendrén. Luppa Péter
újból szabadelvûként gyõzött, és
hívei egész éjjel a Fõpiacon s a

környezõ utcákban zenével és
tánccal ünnepeltek. A másik párt
hívei Dumtsa Jenõben látták a
bûnbakot, hogy a kormánypárt
jelöltjét segítette és nem õket,
ezért szõlõjében „ismeretlen tettesek” négyszáz szõlõtövet kivágtak. ( A polgármester az eset
után ezt a szõlõjét rögtön eladta.)
Luppa késõbb az önálló bank és
vámterület kérdése miatt kilépett
a Szabadelvû Pártból és párton
kívül maradt.
Egyházi szerepvállalása
A Budai Görögkeleti Szerb
Püspökség székhelye Szentendre volt. Itt választották meg
1872-ben egyházkerületi küldöttnek a karlócai szerb egyházi
kongresszusra Luppa Pétert.
Még két évben képviselte kerü-

KÖZÉLET
Szt. Illés kápolnája
a csobánkai rengetegben
(Luppa Péter rajza)

Tájékoztató
a városi bölcsõde felújítása és kibõvítése tárgyú, európai
uniós támogatásból megvalósuló beruházás állásáról
A Városi Bölcsõde felújítása és kibõvítése az elõzetes ütemterv
szerint történik, annak ellenére, hogy az idõjárás mind a beruházás elején, mind májusban megnehezítette a kivitelezõ munkáját.
A május 17-i széllökések miatt az egyik, 20 méteres fenyõfa rádõlt a bölcsõde épület új tetõszerkezetére. A fenyõfa eltávolításban a pomázi tûzoltók és egy helyi vállalkozó is segített. Szerencsére az új tetõszerkezetben nem keletkezett nagy kár.
A beruházás készültségi állapota 70%-os. A város új bölcsõdéje elõreláthatólag 2010. július 31-re készül el.

letét az egyházi gyûlésen, egyik
alkalommal
hazatérésekor
Pomázon mozsárágyú durrogásával fogadták. Luppa többet
nem indult a karlócai követségért, ezt átengedte Dumtsa Jenõnek. A polgármester viszont
egyszer sem jelöltette magát a
parlamenti választásokon, általában elnökhelyettesként vett részt
a választások lebonyolításában.
Mind a ketten világi tagjai voltak
a püspökség egyházmegyei gyûlésének és bizottmányoknak.
Visszatérése a politikai életbe
Az 1881. évi képviselõ-választáson függetlenségi elnökjelöltként indult, majd „megsokallván a kerületben burjánzó
visszaéléseket s az általános demoralizációt”,
visszalépett.
Mindegyik párt igyekezett minél
több voksot szerezni, akár a szavazatok megvásárlásával is.
Az 1884. évi választáson
Luppa alulmaradt Krausz Lajossal szemben. Szentendrén egymást érték a tüntetések, a
„krawallok”, csak nagyszámú
katonaság tudta fenntartani a
rendet. Hiába fellebbeztek az
eredmény ellen Luppáék, és hiába bizonyosodott be több szabálytalanság, a képviselõházi
vizsgálóbizottság elutasította az
óvást. A következõ, az 1887-es,
az 1892-es, az 1896-os, és az
1901-es években viszont már
alig akadt Luppának ellenjelöltje, könnyedén gyõzött.
A képviselõházban több cikluson keresztül a Számvizsgáló
Bizottságban tevékenykedett.
Nem tartott nagy beszédeket,
egyszer szólalt fel a sok-sok ülés
alatt. Mikszáth Kálmán Pomáz
Gül babájának nevezte karcolataiban, mert reggelente kertjébõl
nagy rózsacsokrot hozott, melybõl egy-egy szálat a miniszterelnöknek és képviselõtársainak a
gomblyukába tûzött. Azon három kormánypárti képviselõ kö-

zé tartozott, akik 1888-ban még
csizmában és paszományos magyar nadrágban jelentek meg a
Tisztelt Házban. A Ferenc József
rend középkeresztje kitüntetést
1895-ben kapta meg, ettõl kezdve szólíthatták nagyságos úrnak.
Kossuth Lajos temetésén
1894-ben, Szentendre városnak
tíztagú küldöttségét Luppa Péter
vezette. A földmûvelési miniszter a borzsûri tagjává nevezte ki,
de õ is részt vett több országos és
külföldi versenyen, amelyeken
kõhegyi és luppahegyi borai, valamint barack és törkölypálinkái
érmet nyertek. Több borászati
szaklap munkatársai közé sorolta. A Pest Megyei Közgyûlés
tagja volt, mint mérnök kétszeresen számíthatta volna az adóját a
virilista képviselõk között, de
nem tette. Amikor Kalászon kuruc kori szuronyt találtak, megszerezte, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Népszerû volt a
környéken, a jótetteirõl mesék
keringtek.
Halála
Pomázon halt meg 1904. december 28-án, 66 éves korában,
amikor elkezdõdtek a követválasztási küzdelmek. Két nap
múlva temették, a gyászjelentést
a Szentendre és Vidéke nyomdája készítette. A város küldöttsége
„Luppa Péternek Szentendre közönsége” feliratú koszorút helyezett el. Luppa halálával egy
korszak zárult le. A kerületben a
szerb származású vezetõk kezdték átadni a helyüket a következõ politikus nemzedéknek.
A temetés után néhány héttel
két csavargó felásta a friss sírt,
kinyitotta a koporsót, és a benne
talált értékeket elvitte. A tetteseket a csendõrség hamarosan elfogta.
(SzeVi XXIV. Évfolyam 7.
szám 2010. február 26.)
Ürmös Lóránt

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szállító vezetékeken
karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért
Pomázon
2010. július 5-én 12:00 órától 2010. július 6-án 19 óráig
A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL.
A szolgáltató kéri városunk lakosságát,
hogy a fenti idõtartam alatt
a gázmérõ elõtti fõelzárót zárt állapotban tartsák.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindítása
érdekében a szolgáltató szakemberei
ellenõrizni fogják a zárt állapotot.
A cég szórólapokkal is értesíti a fogyasztókat.
A gázszünet ideje alatt
közterületi bontási munkálatok nem végezhetõk,
hiszen a leállás alatt a gázvezeték megsértése
nem lenne észlelhetõ, és a gáz visszaadásakor
ez vészhelyzetet okozhat.
A gázszolgáltatás újraindításáról kihangosítással, illetve
személyes értesítéssel tájékoztatják a lakosságot.
További információkért a TIGÁZ-DSO Kft. Szentendrei
Üzeméhez fordulhatnak a 26/501-102-es telefonszámon.
Hibabejelentés: 80/300-300.

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.
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Pomáz határai és a teljesítménytúrázás
Vajon hogyan függ össze ez
a két dolog? Õsszel kiderül.
Pomáz lakossága az elmúlt
20 évben másfélszeresére nõtt.
A nem-régi helyiek talán nem
is tudják, a háború elõtt járási
székhely volt településünk. Sõt,
mint a Pilisi járás székhelye,
hozzá tartozott Visegrádtól
Piliscsabán át Pesthidegkútig
22 település. 1934-ben a járást
szétosztották, és déli része a
Budakörnyéki járáshoz került.
1940-ben végleg megszûnt
mint székhely, az új központ
Szentendre lett. Külterülete jelenleg is nagyobb mint Szentendréé vagy bármely szomszédos településé. De hányan tudják, tudjuk, hol húzódnak a város külterületi határai? Ráadásul ezek a határok is (fõleg hátrányunkra) változtak. Az 1950es évekig Szentistván-telep
még városunkhoz tartozott. Dolinapuszta 1960 körül került
hozzánk. Lajosforrás is településünk része volt, de az akkori
hatóság (II. világháború elõtti)
nem adott építési engedélyt a
Dréher kastélyra ( a ma már bezárt egykori turistaházra) , ezért
a tulajdonos a területet átvitte
Szentendrére, mert ott megadták neki. Így Pomáz szegényebb lett egy turisztikai központtal. Még a közelmúltban is
volt területcsere. 1998-ban Budakalászhoz került a Taván-dûlõ kb. 6,4 hektár zártkerti jellegû része állandó lakosokkal, s
cserében Pomáz kapott egy
ugyanakkora erdõt a Kevély oldalában, még csak nem is a logikus helyen.
Jelenlegi területe 4904 ha,
azaz majd 50 km2, s ez azt jelenti, hogy lakóhelyünk több
mint a Pilis kapuja, Pomáz mélyen belenyúlik a Pilis-Visegrádi hegységbe, amit mi Pilisnek hívunk (földrajzi értelemben csak e terület mészkõhegyeit hívják Pilisi hegységnek.) Nagyon sokszor lakóhelyünk legmagasabb pontjának
Nagycsikóvárt (565 m) írják,
és nem a Bölcsõhegyet (588
m) vagy a Lom hegy (589 m?)
lapos fennsíkját, amelyen rakétabázis volt. A Bükkös-patak nevét kiejtve sem gondolunk városunkra.
Na, ennyi bevezetés után
kezdjük meg gondolatban végigjárni településünk határát.
Induljunk el dél felé, mert erre
van a városhoz a legközelebb a
határ. A (1) Barát-patak völ-
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I. rész
VIRTUÁLIS
HATÁRJÁRÁS
gyében azon részén húzódik a
határ, hol a védelemre szoruló
õsfüzes és lápos található. Ez
már Budakalász. Az óramutató
járását követve az ez utáni határ
a volt munkaterápiás intézet, a
„Szedd magad”-ról ismert Dolina kerítése mentén húzódik
Nagykevély felé (2), majd a
Kevélyekkel párhuzamosan.
Késõbb a volt diós szélénél elhagyjuk a kerítést, s megkerüljük a hegy felé ezt az erdõ által
visszahódított területet. Emellett található a Budakalásztól
kapott csereterület. Ezután végig az erdõszélen van a város
határa a kerítés mentén (3). A
Majdán-nyeregtõl észak felé,
lent a völgyben a nagyfeszültségû távvezeték és a volt harckocsiút találkozásánál van az a
pont, ahol Csobánka, Budakalász és Pomáz határa találkozik
(4). Itt Nagy-Csikóvár felé fordulunk, felmegyünk a Majdán
hegy oldalába, ahol elkanyarodunk az Oszoly irányába. Az
Oszoly-csúcson áthaladva a határ elkanyarodik Margitliget
irányába, és többé-kevésbé
egyenesen nekimegy a csobánkai Fõút és a Dera-patak találkozásánál lévõ hídnak (5). Itt a
Dera mentén kb. 500 métert
visszakanyarodik Pomáz felé,
majd onnan ki a fõúthoz és
azon vissza a Csobánkai bekötõútig. A bekötõn a túlsó oldalon az út szélén megy a határ a
falu felé, majd jobbra kanyarodik és keresztezi a Piliskert
gyümölcsösét. A 1111 sz. fõút-

hoz a Podmanicky major elõtti
kanyarnál tér vissza, s a majornál már megint lekanyarodik a
Dera medréhez. Innen a szurdok parkolójáig a Patak medre
a határ. A szurdok parkolója
városunk területe. A határ a pataknak nem a „szurdokos”, hanem a másik ágán folytatódik, s
közvetlenül Pilisszentkereszt
alatt keresztezi a 1111 sz. fõutat
(6). Innen észak-északkeletnek,
a szentkúton keresztül tart az
utunk a Kopasz hegy érintésével a Bükkös-patak medréig
(7). A következõ kb. 7 km-en a
Bükkös-patak kanyargós medre
jelzi a határt, egészen a volt ifjúsági tábor helyén lévõ
pihenõig (8). Itt elköszön a patakmedertõl, s felhág a Somhegy gerincére, s innen elindul
egyenesen a Kõ-hegyi turistaház érintésével az Interspar felé. Ha ezt az irányt tartanánk,
Lajosforrás Pomáz területére
esne. Ezt elkerülendõ 1 km után
90 fokban jobbra felkanyarodik
a Bölcsõ-hegy tetejére (9),
amely városunk legmagasabb
csúcsa. Innen nem messze derékszögben balra, majd kb. egy
km után ismét derékszögben
balra, míg vissza nem tér képzeletbeli egyenesünkhöz. Elhalad a Vasas szakadék mellett
(10), majd a Kõ-hegyi turistaház elõtti réten (11) (a menedékház már Szentendrén van)
át le a síkságra. A Dera-patakot
keresztezve az iránya kicsit
megtörik, s az áruház parkolójának városunk felé lévõ sarká-

tól pár méterre keresztezi a fõutat, majd továbbra is egyenesen halad az autószerviz mögött, s a vízmû elõtt elhaladva
nekimegy a sóderbánya tavaknak (12). Egy rövid szakaszon
át is megy a 11. sz. fõút túlsó
oldalára, majd élesen jobbra kanyarodik, s a volt üvegházak
mögött (ami jelenleg ipartelep)
tart a budakalászi Szentendrei
út felé (13). Az út szélén visszakanyarodik Szentendre felé, s
egész Szentistvántelep északi
sarkáig, a Zrínyi utcáig halad,
ahol bekanyarodik az utcába, s
egész a HÉV-sínekig egyenesen megy. Itt a Pomázi úton
visszakanyarodik városunk felé, s egész a Határ útig, hol balra fordul. Egyenesen felmegy a
domb peremére a temetõ szélén, ahol visszafordul Budakalász felé, s egészen a Tavandülõ sarkáig megy a Dombhát,
majd a Kert utcán. Jobbra kanyarodik a Puttony utcán, s
egész a végéig megy, hol ismét
jobbra kanyarodik a határ a
Klisovácz-dülõn. Kb. 200 m
után a határ balra levág a hétvégi telkek közé, majd jobbra fordul és párhuzamosan halad a
Barát patakkal, 300 m után meg
is érkeztünk kiinduló pontunkhoz. Virtuálisan körbe is jártuk
Pomáz közigazgatási határát.
Aki ennél többre vágyik, az
megnézheti a részletesebb térképet az interneten, vagy a következõ lapszámból további információhoz is juthat.
Pásztor Lajos

SPORT

FELHÍVÁS
Parlagfû irtásra,
gyommentesítés
végrehajtására
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
gyomnövény, az allergiát okozó növényállomány elterjedése komoly egészségügyi, mezõgazdasági és gazdasági károkat okozhat, amely ártalmatlanítással, az
elterjedésük visszaszorításával megelõzhetõ.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. Törvény 17. § alapján, a termelõ, földhasználó köteles minden olyan károsítót elpusztítani, azok behurcolását, meghonosítását, terjedését megakadályozni -így a,
parlagfû és egyéb károsítók, gyomok ellen is védekezni-, hogy azok a szomszédos földhasználó, termelõ növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az
emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.
Az ingatlanok és a hozzátartozó közterület rendben tartása a tulajdonos (használó) kötelezettsége. A közös cél, és hatékony védekezés érdekében az irtást virágzás elõtt kell végrehajtani, és azt az állapotot a vegetációs idõszak végéig fenn
kell tartani. A védekezés törvényben foglalt határideje 2010. 06. 30.
Felkérem a lakosságot, hogy a parlagfû
írtási és gyommentesítési kötelezettségének a határidõben tegyen eleget.
A mûvelési és védekezési kötelezettségüket megszegõkkel szemben, 15 000 Fttól 5 000 000 Ft-ig terjedõ növényvédelmi bírság szabható ki.
A növényvédelmi feladatok végrehajtását, a parlagfû irtását nem a büntetéssel,
hanem a lakosság és a tulajdonosok szíves megértése, belátása, és önkéntes
együttmûködése révén kívánjuk elérni.
Mindezek alapján felkérem a lakosságot a szükséges gyommentesítések végrehajtására!
Pomáz Város Jegyzõje

FOCISIKER EGERBEN

Fekete Dominik, Varga Zsombor, Juhász Mátyás, Tari Robin,
Iharos Csongor, Árki Dávid, Kiss Dominik, István Márton, Szikra Bálint

Amíg mindenki a 2010-es labdarugó
világbajnokságra figyel és izgul kedvenc válogatottjáért, addig egy kis idõre néhányunk tekintete Eger városára
szegezõdik, ugyanis itt rendezték meg
2010. június 17–20 között a XVII.
Rexroth nemzetközi utánpótlás labdarugó tornát. Több mint 60 csapat fogadta el a szervezõk meghívást erre a most
már mondhatni nagy múltra visszatekintõ eseményre.
Az 1997 és 2002 között született gyerekekbõl álló csapatok között szerepelt
a Pomázi Városi ICO SE két korosztályos együttese is, míg a nemzetközi vonalat három szomszédos ország egyesületei képviselték, Ukrajnából az Ungvári Focisuli, a Felvidékrõl a Rimaszombat, míg Erdélybõl a Gyergyószentmiklós.
A csoportmérkõzések során a nagyobbak jó teljesítménnyel jutottak tovább, de sajnos ezt követõen 11-es rúgásokkal maradtak alul ellenfelüknél,
így lemaradtak a helyosztókról. Nem
úgy a legkisebbek! Már a csoportmér-

kõzéseken látszott, hogy a 12 csapatos
mezõnyben az egyik legerõsebb a miénk, aminek megfelelõen másodikként
jutottunk tovább a hatos csoportból. Ezt
követõen jött egy parádés szombati
nap, amikor két sima gyõzelemmel, önfeledt szülõi biztatások közepette döntõbe verekedte magát a kilenc lelkes fiatal. Érdekesség, hogy a torna egyik
legesélyesebb hazai csapatával kétszer
is találkoztunk és mindkétszer 4–1-re
diadalmaskodtunk felettük. A vasárnapi döntõ, pedig a csodálatos négy nap
megkoronázása volt, miután 2–0-as
gyõzelemmel, magabiztos játékkal hazahozhattuk az elsõ helyezettnek járó
kupát és a legfényesebb érmet, az aranyat. Külön díjat kapott Fekete
Dominik is, 16(!) góllal korosztálya
gólkirálya lett.
Köszönet edzõnknek Ruskó Jánosnak, a szülõknek és persze a gyerekeknek, hogy ezzel a szép eredménnyel
öregbítették városunk hírnevét, mert
vasárnapra már mindenki tudta merre is
van Pomáz.
Árki Kornél

Senkinek nem tûnik fel, hogy ez az autó
hónapok óta a HÉV-állomás elõtti parkolóban vesztegel?
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI HÍREK
EBBEN A HÓNAPBAN SEM STATISZTIKAI SZÁMOKKAL KÍVÁNOK FOGLALKOZNI, HANEM MINDNYÁJUNK OKULÁSÁRA A KÖZELMÚLTBAN
TÖRTÉNT JELLEMZÕ ESEMÉNYEKRE HÍVOM FEL FIGYELMÜKET.

A

jó idõnek és a meleg idõnek köszönhetõ, hogy mi
állampolgárok nyitott ablakoknál alszunk. Ez emberileg
érthetõ, hiszen a nagy meleg
már szinte elviselhetetlen, de
a bûnözõknek ez könnyû
„préda”. Ezúton szeretném
önöket kérni, hogy a könnyen
megközelíthetõ ablakokat éjszakára zárják be. A házak,
lakások ajtajait még akkor se
hagyják nyitva, ha önök a
kertben dolgoznak, mert az
erre „szakosodott” személyek egy pillanat alatt, észrevétlenül behatolnak és eltulajdonítják értékeiket. Látható helyen ne hagyjanak értékeket a lakásban. (Autóstáska, indítókulcs, pénztárca a
nappaliban, az elõszobában).
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Sötétedéskor a függönyöket
húzzák el, mert így nem lehet
a lakásokba belátni. A fentieket már több alkalommal kértem önöktõl, de az elmúlt hónapban ismételten történt
ilyen jellegû bûncselekmény
városunkban.
A területünkön elég sok tó
található. Ezúton szeretném
önöket tájékoztatni arról,
hogy egyetlen tóban sem
szabad fürödni. Sajnos a nyár
még szinte el sem kezdõdött,
de a bányatavaknál már történt intézkedés vízbefulladás
miatt. Ha napozni, pihenni
mégis meglátogatják a tavakat, akkor a gépjármûveiket
olyan helyen hagyják, ahol
közlekedési tábla nem tiltja a
megállást és a várakozást,

mert kollégáim intézkedni
fognak ezen gépjármû-tulajdonosokkal szemben.
Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy megkezdõdött az iskolákban a
nyári szünet. Ezen idõszakban napközben sokkal több
gyerekkel találkozunk az utcán, akik kerékpároznak,
görkorcsolyáznak – sokszor
a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva. Kérem gépjármûvezetõ társaimat, hogy fokozottan figyeljünk és vigyázzunk rájuk!
A belügyminiszter elrendelte hazánk közbiztonságának megszilárdítására és javítására irányuló feladatként
a fokozott ellenõrzéseket.
Ennek keretében nagy gya-

korisággal lesz több rendõr a
településeken. Az állampolgárok nagy többségétõl pozitív visszajelzéseket kapunk,
„üdvözlik és örömmel fogadják” a fokozott ellenõrzést.
(Itt szeretném megjegyezni,
hogy az a gépjármûvezetõ,
aki a Rákóczi úton Dolina felé 108 km/órás sebességgel
és kb. 5 perc múlva ugyanezen gépjármûvezetõ 105
km/órás sebességgel haladt
csak visszafelé, a büntetés
kézhezvételekor bizonyára
nem fogja támogatni ezen fokozott ellenõrzést.)
Kívánok önöknek balesetmentes közlekedést, és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes,
Õrsparancsnok

SZOLGÁLTATÁS
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

Világunk és elveink IX.
A polgári jog egyik legfontosabb
alapelvével, az együttmûködés elvével ebben a részben még foglalkozni kívánok.
Irodám gyakorlatában és a
jogsegélyen újra és felmerülnek
a gázórák cseréje kapcsán tapasztalható visszásságok. Több
év és számos eset tanulságait
összegezve kijelentem, hogy
sem a gázmûvek (esetenként
más közszolgáltatók), sem a vele
szerzõdõ vállalkozó, de még a
bevizsgálást végzõ szakértõ sem
jár el az együttmûködési alapelvnek megfelelõen. Nézzünk
néhány gondolatot és kapcsolódó jó tanácsot ebben a körben:
Épp a mai napon járt nálam
egy testvérpár (ötvenes éveiket
taposó férfiak), akik gázóráját a
közelmúltban lecserélte a gázmûvekkel szerzõdésben álló vállalkozó. (A gázórák cseréje kapcsán tapasztalható anomáliákról
rövid írásokban foglalkoztam
már a Kalászi Nap és a Pilisi
Nap hasábjain, ill. a honlapomon
is elérhetõk ezek az írások.) A
visszatérõ tényállás szerint az
óracserét végzõ vállalkozó közli
a fogyasztóval, hogy az órához
„hozzá lett nyúlva”, vagy „az
egyik plomba megsérült”. Ebben
a pillanatban a fogyasztó – ha
valóban nem terheli szabálytalan
vételezés a lelkét – még teljes-

séggel jóhiszemû, nem ismeri
fel, hogy jó eséllyel többszázezres kötbér megállapításával
szembesülhet. A leszerelés napján készült jegyzõkönyvben rögzítik az észlelt hibát és bedobozolják a gázórát azzal, hogy
majd hívni fogják a fogyasztót a
szakértõi bevizsgálásra. A fogyasztó tehet saját nyilatkozatot
a jegyzõkönyvben és javaslom
is, hogy ezt megtegye.
Mi több, javaslom, hogy a leszerelés alkalmával (1) ne hagyjuk magára a vállalkozót az óránál, ha kell, hívjunk segítséget,
(2) szerezzünk egy digitális
fényképezõgépet és egy pártatlan tanút, készítsünk felvételeket
a gázóráról, és a vállalkozó által
állított „piszkálás” nyomáról
úgy, hogy azon a mi tanúnk is legyen rajta. Ha azt állítják, hogy
kinyitható a mûanyag elõlap,
nyissuk ki, amennyire lehetséges, és készítsünk felvételt.
Mindezt még lehetõleg a leszerelés elõtt. Ezeket a képeket õrizzük meg és másolatban vigyük
magunkkal a bevizsgálásra, illetve küldjük el a gázmûveknek –
tértivevényes! – levélben.
Tanácsom folytatódik: szemé-

lyesen menjünk el a szakértõi
bevizsgálásra. Vigyünk magunkkal fényképezõgépet és tanút, kísérõt, aki ért a mechanikai
szerkezetekhez. Készítsünk felvételeket a bevizsgálás alkalmával. Mindig állítsuk be a fényképezõgépen a dátumozást. A bevizsgálás alkalmával is készül
majd egy jegyzõkönyv. Nagyon
fontos: azt a papírt, jegyzõkönyvet, amit velünk – bármikor – alá
akarnak íratni, olvassuk el, szóról szóra. Ha gondunk van a szövegértelmezéssel, kérjünk segítséget! Értelmezzük a szöveget!
Egy korábbi eset alkalmával azzal a panasszal fordultak hozzám, hogy jegyzõkönyvnek nevezett iratot toltak a fogyasztó
orra alá, el sem tudta olvasni, a
gázmûvek ügyintézõi sürgették
az aláírást és azt mondták: úgysem lehet más papírt aláírni. A
valóság azonban az volt, hogy a
jegyzõkönyvben egy nyilatkozat
szerepelt, miszerint a fogyasztó
a szabálytalan vételezés (gázlopás) tényét elismeri, és a maximális kötbér összegét megfizetni
vállalja. Ha tehát ilyen helyzettel, ilyen irattal szembesülünk,
bátran tagadjuk meg a nyilatkozat („jegyzõkönyv”) aláírását,
vagy húzzuk ki belõle azokat a
részeket, melyekkel nem értünk
egyet vagy amelyek nem felelnek meg a valóságnak.
Ezen a ponton ismét eszünkbe

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
Az idei év igazolja a néphagyományok
valóságalapját. A fagyosszentek és a Medárd napi 40 napos esõ is bejött. Házi kertjeink számos arcot mutatnak. A hûvös idõ,
a rengeteg csapadék megritkította vagy
megsemmisítette a most érõ gyümölcseinket. A piacokon is érzékelhetjük,
hogy a szezonális zöldségfélék (zöldborsó, hagyma, újburgonya) és a
gyümölcsfélék (cseresznye, eper,
meggy) magas áron kaphatók. A kesergésen kívül mit tehet a kerttulajdonos? A megmaradt növényeit
megbecsülve gondozza, kapálja, permetezi. Az üresen maradt területeket
alapos talajmunka után másodvetéssel

jut az együttmûködés alapelve és
azt látjuk, hogy az ügyvédi praxisban felmerült esetekben nem
(kellõen) együttmûködõ a gázmûvek, illetõleg az általa megbízott személyek, vállalkozók. Hiányzik az ésszerû, objektív, okszerû eljárás, az egyenrangúság,
a másik fél tiszteletben tartása, a
felvilágosítás, a jogviszony kezelésében a másik fél támogatása, érdekeinek elõmozdítása. Pedig – jogi értelemben – a külföldi tulajdonú gázszolgáltató és az
egyszeri gázfogyasztó egyenrangú szerzõdési partnerek!
Bár ebben a cikkben az
együttmûködés alapelvébõl indultunk el, mégis most azzal zárom cikkemet, hogy a polgárnak
(fogyasztónak) magát kell megvédenie, mindig kellõen tájékozódnia, felmerülõ jogi ügyeiben
figyelemmel, gondossággal és
következetességgel eljárnia, érdekeiért keményen kiállni. Csak
szomorkodhatunk afelett, hogy a
hazai fogyasztót védeni hivatott
állami szervek nem tesznek meg
mindent a szinte hatóságként eljáró tõkés szolgáltatók megregulázására. E körben feladat lenne
az egyedi ügyek megfelelõ kivizsgálása és a megfelelõ, ügyfél- és fogyasztóbarát eljárás
megteremtése. Másrészt afelett,
hogy nem indulnak perek ilyen
ügyekben, hogy a köztársaság
bírósága kimondja: az együttmûködés alapelvét a közszolgáltatók és a fogyasztók szerzõdési
viszonyában megfelelõen figyelembe kell venni és a fogyasztói
ügyekben be kell tartani. …
(Folytatjuk)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

hasznosíthatja. Erre rövid tenyészidejû növények alkalmasak, így a csemegekukorica,
uborka, cékla, zöldbab, borsó, újzélandi
spenót. Ezek a növények kb. 100 nap alatt
termõre fordulnak.
Szõlõinken megjelent a lisztharmat, a peronoszpóra és az atka. A hajtások kötözése
után feltétlen permetezzünk!
Virágos kertünkben szedjük fel a tulipán, a jácint és a nárcisz hagymáit. A balkonnövényeinket is megviselte a szélsõséges idõjárás, tápoldatozással erõsítsük fel õket. A pázsitunk folyamatosan
növekszik, ne feledkezzünk meg a
nyírásáról és a takarításáról sem, mert
a nyesedék alatt berothadhat.
A parlagfû irtását vegyük komolyan, mert ellenkezõ esetben komoly
bírságot fizethetünk.
Czilinger
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