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INGYENES

„Mindnyájunknak

el kell menni!”
A címben idézett nóta 1848 õszén
áradt szét az országban Kossuth
lelkesítõ beszédei után, amikor a
nemzet egységbe forrt a függetlenség és haladás akarásában.
Vannak történelmi pillanatok, amikor „Mindnyájunknak el kell menni”, ha azt akarjuk, hogy élhetõbb
legyen az ország. Október harmadika, az önkormányzati választás
napja sorsfordító lehet. A dicsõséges tavaszt kell átmenteni õszre.
Szerencsés korban élünk, mert
nem csatatérre szólít minket a történelem, csak a józan eszünket és
a tisztességünket kéri.
Mindenki gondolja végig az 1990
óta eltelt húsz évet! Tegye mérlegre, hogy azok, akik városunkban bármelyik csoportosulás színeiben jelöltették magukat, milyen
életpályát futottak be, s mit tettek
a településért! Amikor az x-et odateszik valakinek a neve mellé,
csak a hitelesség legyen a mérce!

Akinek fontos Pomáz jövõje, menjen szavazni! Ezzel jogot szerez
arra, hogy számon kérjen attól,
akibe a bizalmát helyezte. Aki otthon marad, késõbb ne bíráljon és
ne dicsérjen! A demokrácia talán
nem a legjobb társadalmi forma,
de jobbat még nem találtak ki.
Nekünk négyévenként egy x-et
juttat. Éljünk vele, mert cseppekbõl lesz a tenger!
V. M.

A FIDESZ POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Tisztelt választópolgár, kedves pomázi lakótársam!

Köszöntöm Önt, mint
pomázi a pomázit, és azt remélem: bár ez egy bemutatkozó írás, mi valójában már
régóta ismerjük és tiszteljük
egymást. Mindketten itthon
vagyunk ebben a szívünknek
kedves városban, s szomszédként, barátként üdvözöljük a másikat.
Pomázra mindig a legnagyobb szeretettel gondolok,

bölcsõm, otthonom ez a hely.
Itt nõttem fel, ide kötnek az
emlékeim, a családom, a
munkám.
38 éves vagyok, az elsõk
között lettem a Fidesz tagja,
17 éves korom óta aktívan
politizálok.
Azóta tevékenyen igyekszem részt venni Pomáz felvirágoztatásában. 16 éve helyi, 12 éve megyei önkormányzati képviselõként, 4
éve pedig polgármesterként
segítem szeretett városom
fejlõdését.
Hiszek a keresztény-konzervatív értékekben, az emberségben, a család szentségében. Hálás vagyok feleségemért és kisfiamért, akik nap
mint nap megajándékoznak
szeretetükkel. Köszönettel
tartozom mindkettõjüknek,
hogy biztosítják az érzelmi és
szellemi hátteret, a stabilitást.

Az elmúlt 4 évben, polgármesterségem alatt munkatársaimmal sokat dolgoztunk
azon, hogy Pomáz gazdaságilag, infrastrukturában és
kulturában fejlõdjön, hogy a
társadalmi élet felvirágozzon, a közös rendezvények
pedig közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Úgy
érzem, munkánk eredményes
volt, városunk sokat szépült,
fejlõdött, élhetõbbé vált.
Sokat dolgoztunk azon is,
hogy az idõközben kialakuló
és hatását nálunk is éreztetõ
gazdasági válság, a nehéz
pénzügyi helyzet ellenére a
város mûködése és fejlõdése
töretlen maradjon. Hogy ebben ne csak a szavak embere,
hanem valóban a megoldások embere legyek, jómagam
év elejétõl lemondtam fizetésem egyharmadáról. Örömmel tettem, mert hiszem,

hogy apró dolgokon is múlik
a változás.
Hiszek Pomáz fejlõdésében, hiszem, hogy jó az elkezdett út, és bízom benne,
hogy az elkövetkezõ négy évben folytatódhatnak a pozitív
változások. Ehhez természetesen sok munkára, közös
akaratra, együttgondolkodásra van szükség. És az Ön bizalmára. Én teljes szívembõl
azt szeretném, hogy a következõ években is Pomázért, a
város fejlõdéséért élhessek és
dolgozhassak, a megkezdett
munkát folytathassam.
Szavazzon bizalmat nekem
és programomnak, legyen
partnerem abban, hogy otthonunkat, Pomázt még jobbá, még szebbé, még élhetõbbé tegyük!
Vicsi László
polgármesterjelölt

FEJLESZTÉSEK, EREDMÉNYEK 2006–2010 III.
A 2006 és 2010 közötti kulturális
elismerések és fejlesztések: az
önkormányzat több városi kitüntetést alapított és adományozott.
Adható Pomáz Díszpolgára,
Pomázért, Közszolgálati díj, Közmûvelõdési díj, Testnevelési és
Sportdíjak, Közoktatásért díj, valamint Szociális és egészségügyért díj.
A kulturális fejlesztésekhez sorolható
a 2004. június 4-én Trianon emléknapján a Teleki-Wattay kastély parkjában
felállított Wass Albert erdélyi író mellszobra, a Hév-állomás mellett az 1956os szobor, az Országzászló a Kliszán, a
barokk kert a kialakítása a kastély elhanyagolt udvarán. Ugyanitt az európai
színvonalnak megfelelõ játszóteret létesítettek. Az étteremmel és a Magyar
Kóruskastéllyal együtt – beleértve a nagyon színvonalas oktatást nyújtó zeneiskolát is – a Phare-felújítás után a
komplexum a város szórakoztató, kulturális és közéleti központja lett. A
Kliszán felállított Országzászló, a térség
ilyen jellegû legszebb alkotása.
Az egyre szûkülõ anyagi támogatások
ellenére nem maradtak el a közúti beruházások, fejlesztések, rehabilitációk
sem. Városkép alakító a Huszár utca leaszfaltozása, a csatlakozó csomópontja-
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inak a megépítése, a Vörösmarty lakótelepen a kisposta és a gyógyszertár elõtti
területen az utcabútorok elhelyezése, a
Széchenyi utca rendezése, a járdaaszfaltozások, a Ravatalozó utca kiépítése, a
kerékpárút nyomvonalának a kijelölése,
a gyalogos átkelõk kialakítása, a fõutca
rehabilitáció engedélyezési terveinek
elkészítése. A nagyságrendre jellemzõ,
hogy 33 kilométer aszfaltozás és útépítés történt.
Most vegyük az új épületek és szolgáltatások listáját! Emlékeztetünk a
rendõrség épületére, a Spar szolgáltató
központjára, ahol 33 munkahelyet teremtettek fõleg pomáziaknak, a Csikóvár üzletházra, a Nemzeti Kézilabda
Centrum tervezésének elindítására,
vagy a közelmúltban átadott bölcsõdére,
amely közel 100 gyermeknek biztosít
helyet.
Eközben számtalan kisebb felújítás
zajlott: megszépült a székely kapu a
Népviselet Háza elõtt. Felújították a
Mesevölgyi óvoda épületét, egész sor
intézmény fûtését, világítását korszerûsítették.
A környezetvédelmi programokban
elsõ helyen kell említeni a Dera-patak
medrének 2008-as kitisztítását, az illegális szemét-lerakóhelyek folyamatos
felszámolását, az ökoiskolában és zöldóvodában a környezettudatos nevelést.
Itt a Mátyás Király Általános Iskolát és
a Mesevölgyi óvodát kell említeni.
Pomáz – az ország városai között máso-

dikként – belépett a Klímabarát települések sorába.
Ha a 2006 és 2010 közötti egyéb fejlesztéseket vizsgáljuk, nem maradhat ki
a temetõk kapuinak elkészítése, az utjaik aszfaltozása, a templomok javításának, karbantartásának támogatása. A
városban 10 szelektív sziget található. A
komoly eredmények mellett gondok is
vannak, elsõsorban azért, mert a lakosság egy hányada kommunális szemetet
is szállít a gyûjtõkhöz.
Nem hagyható ki a sorból a csatornázás (csaknem 100 százalékos) a vízellátás, a közterületek virágosítása, ami a
gazdasági válság miatt megtorpant. Elkészült az új egészségház terve, az ipari
park fejlesztésének terve, a szeméttelep
és dögkút rekultivációja, a gázfigyelõ
kút, a mûfüves pálya. Az okmányiroda
ügyfélhívó rendszere, amely sokat segít
a pomáziaknak.
Az iskolákban kompetencia alapú oktatás zajlik, az önkormányzat minden
évben közreadja a pályázati füzeteket,
amelyekben a civil szervezetek találnak
lehetõségeket támogatások megszerzésére. A támogatások összege 2010-ben
az önkormányzat szándékaival ellentétesen jelentõsen csökkent.
A 2006 és 2010 közötti idõszak városvezetésének munkájáról megállapítható, hogy az elõre nem látható óriási
pénzügyi válság és kormányzati elvonó
politika ellenére Pomáz minden területen jelentõsen fejlõdött.
V. M.

A FIDESZ KÉPVISELÕJELÖLTJEI
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AZ MSZP POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Tisztelt Pomáziak! Kedves Barátom!

Mindenekelõtt szeretném megköszönni mindazok bizalmát, akik
ajánlószelvényeikkel, tanácsaikkal
és töretlen hitükkel támogatásukról
biztosították képviselõjelöltjeinket
a választókörzetekben, s engem külön is, mint Pomáz szocialista polgármesterjelöltjét. Örömmel tapasztaltuk, hogy a nyolcévnyi, változó sikerû kormányzati munka és
az MSZP meglehetõsen ellentmondásos megítélése ellenére is milyen
sokan kitartottak mellettünk.

Azoknak a pomáziaknak pedig,
akik másokba vetették a bizalmukat, remélem, lesz módunk bebizonyítani, hogy baloldali értékrendünkkel, „Pomáz, a sokszínû város” címû programunkban bemutatott céljainkkal s a korábbi évek
hagyományait követõ tetteinkkel a
város fejlõdését és lakóinak érdekeit szolgáljuk.
A „Pomáz, a sokszínû város” címû programcsomag négy évvel
ezelõtti terveink felülvizsgálata és
aktualizálása után, több szakértõ
bevonásával és több száz megkérdezett pomázi lakos véleményével
kiegészülve készült. Az itt bemutatott anyag csak vázlata annak a
stratégiai tervnek, amely Pomáz –
általunk kívánatosnak tartott – jövõképét hivatott megrajzolni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a
város az elmúlt években felhalmozott hitelállománya miatt kényszerpályán mozog, mégis azt gondoljuk, hogy számos területen lehet és kell is változtatni a városvezetési stratégián és a kialakult gya-

korlaton. Az áttekinthetõség kedvéért az alábbi négy címsor alá
rendeztük megvalósítandó programjainkat, amelyeket a szóróanyagainkon és honlapunkon bõvebben is kifejtünk.
Gazdaságélénkítõ programok:
adósságkezelés, iparterület- és turizmusfejlesztés, kedvezõbb adórendszer, vállalkozásbarát önkormányzat és rugalmas ügyintézés,
kertgazdaságok és új munkahelyek.
Élhetõbb környezet: tervezett
városkép, javuló közbiztonság és
csökkenõ forgalom, két új körforgalom, akadálymentesített járdák,
kiépített kerékpárutak és védett
természeti értékek.
Színes helyi társadalom: gondosan ápolt magyar és nemzetiségi
hagyományok, támogatott civil
szervezetek, pezsgõ kulturális élet
és független média.
Gyermekbarát település: új óvodai férõhelyek, színvonalas iskolák, kiemelten támogatott sportélet, karbantartott játszóterek, vál-

Pomáz város szavazóköri felosztása
2010. évi helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választására vonatkozóan
I. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 1., helye: Mesedombi
Óvoda, címe: 2013 Pomáz, Ady Endre u. 11.
Ady E. utca, Árok utca, Cseresznyés utca, Csikóváralja, Dobogókõi út, Erdõ utca, Forrás út, Forrás köz, Garat utca, Horváth utca, Jóska utca,
Kiskovácsi, Liszenkó, Magas út, Margitliget út,
Meggyfa utca, Molnár utca, Nagykovácsi, Papmalom utca, Sashegyi S. utca, Tamási Á. utca,
Wass A. utca.
II. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 1., helye: Mesedombi
Óvoda, címe: 2013 Pomáz, Ady Endre u. 11.
Alma utca, Berkenye utca, Dankó P. utca, Egres
utca, Eper köz, Eper utca, Felsõ-hegy utca, Galagonya utca, Galagonya köz, Gesztenyés utca,
Gesztenyés köz, Hársfa utca, Hegyalja utca,
Hegyalja lejtõ, Körte utca, Középhegy utca,
Mandula utca, Málna utca, Messelia utca,
Messelia, Mogyoró utca, Szedres utca.
III. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 2., helye: Német Nemzetiségi
Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
Beniczky utca, Beniczky köz, Bodza utca, Fûzfa
utca, Gábor Á. utca, Gábor Á. köz, Goethe utca,
Goethe köz, Kurucz utca.
IV. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 2., helye: Német Nemzetiségi
Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
Diófa utca, Hajnal utca, Orgona utca, Õsz utca,
Pataksor utca, Tavasz utca, Vár utca.
V. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 3., helye: Sashegyi Sándor
Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Iskola u. 2.
Balogh Á. utca, Barackos utca, Bem J. utca,
Damjanich utca, Guriga utca, Hunyadi J. utca, Iskola utca, Kiss E. utca, Klapka Gy. utca, Knézits
K. utca, Kökény utca, Községház utca, Otelló utca, Otelló köz, Radnóti M. utca, Szabadság tér,
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Szerb utca, Templom tér, Tóth Á. utca, Török I.
utca, Vasvári P. utca, Vécsey K. utca.
VI. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 3., helye: Sashegyi Sándor
Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Iskola u. 2
Aradi utca, Czikó J. utca, Honfoglalás utca, Kadarka utca, Kápolna utca, Kosztolányi D. utca, Kõhegy, Lázár V. utca, Mandics utca, Orlovácz utca,
Peklár utca, Ravatalozó u., Seregély utca, Susnyár
utca, Susnyár dûlõ, Tölgyes Kálmán utca, Vincellér utca, Vróc, Vróci utca, Watthay utca.
VII. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 4., helye: Városháza,
címe: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
Dózsa Gy. utca, Fáy A. utca, Fáy A. köz, Fecske utca, Gólya utca, Hõsök tere, Kisrét utca, Kossuth L.
utca, Lámpa utca Luppa V. utca, Nagyrét utca, Plébánia utca, Sicambria utca, Sport utca, Sztojity
Sztevan utca, Verebes utca, Pomáz települési lakos.
VIII. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 4., helye: Városháza,
címe: 2013 Pomáz, Kossuth l. u. 23-25.
Álmos utca, Boglárka utca, Elõd utca, Emese utca, Huba utca, Huszár utca, Kartal utca, Kond utca, Koppány utca, Kovács utca, Ond utca, Szelistye sétány, Tas utca, Töhötöm utca.
IX. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 5., helye: Mûvelõdési
Ház, címe: 2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Árvácska utca, Árvácska köz, Árvalányhaj utca,
Gyöngyvirág utca, Ibolya utca, Liliom utca, Liliom köz, Majdán utca, Nárcisz utca, Nyár utca,
Panoráma utca, Pipacs utca, Rezeda utca, Szegfû
utca, Tátika utca,Tél utca, Télfy köz, Viola utca.
X. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 5., helye: Mûvelõdési
Ház, címe: 2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Búzavirág utca, Jankovich Gy. utca, Kamilla utca,
Levendula utca, Margaréta utca, Rákóczi F. utca,
Rózsa köz, Rózsa utca, Szamóca utca, Szarkaláb
utca, Szõlõtelep utca, Tompa M. utca, Tövis köz,
Víztorony köz, Víztorony utca, Zsálya utca.

tozatos felnõttképzési programok,
versenyképes tudás.
Programunk összeállítása során
jómagam elsõsorban a közmûvelõdés, a közoktatás és a média
ügyeit felügyeltem, de amint az a
következõ bemutatkozókból is kiderül, adott témákban jelölttársaim
is speciális ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek, így lettek
õk is egy-egy szakmai fejezet felelõsei. Részt vettek annak kidolgozásában, és reméljük, feladatot
vállalhatnak majd a megvalósításban is. Ehhez kérjük az Önök támogatását!
Ha kérdése van, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetõségek
valamelyikén:
Telefon/fax: 06/ 26 526-132,
Mobil: 06/ 20 263-4476
e-mail: duro@t-online.hu,
www.duro.hu
Kérjük, október 3-án szavazzon
az MSZP jelöltjeire!
Duró Imre
a pomázi baloldal
polgármesterjelöltje

XI. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 6., helye: Szavaker Kft.,
címe: 2013 Pomáz, Bihari J. u. 1.
Bartók B. utca, Beethoven utca, Céhmester utca,
Erkel F. utca, Füleki utca, ICO út, József A. utca,
Kálmán I. utca, Kodály Z. utca, Liszt F. utca, Ország út, Somogyi-Bacsó utca, Szentendrei út,
Szentetanya, Szmolnyica-dûlõ, Táncsics M. utca,
Tripolszki tanya, Vasút utca, Verdi utca.
XII. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 6., helye: Mátyás Király Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
Árpád fejedelem utca, Bacsó Béla utca, Béke utca, Bihari János utca, Bocskai utca, Budakalászi
utca, Gárdonyi Géza utca, Határ utca, Katona
Sándor utca, Kubinyi K. utca, Lóczy L. utca, Magyar utca, Mártírok utca, Mátyás kir. utca, Pápay
L. utca, Szilágyi Erzsébet utca, Teleki József utca.
XIII. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 7., helye: Mátyás Király Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
Arany J. utca, Babits M. utca, Jókai M. utca, Madách I. utca, Petõfi Sándor utca.
XIV. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 7., helye: Mátyás Király Általános Iskola, címe: 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
Balassi B. utca, Báthori utca, Dolina, Dolinai út,
Illyés Gy. utca, Katona József utca, Klisováczdûlõ, Klisovácz utca, Kölcsey F. utca, Mikszáth
Kálmán utca, Németh L. utca, Váci M. utca.
XV. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 8., helye: Gyermekjóléti
Szolgálat, címe: 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
Bajcsy-Zs. utca, Bethlen G. utca, Bólyai utca,
Csokonai utca, Dobó I. utca, IV. Béla utca, Május 1. utca, Szent Miklós tér, Toldi M. utca, Vörösmarty utca, Zrínyi M. utca.
XVI. számú szavazókör:
Egyéni választó kerület: 8., helye: Gyermekjóléti
Szolgálat, címe: 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
Bibó I. utca, Deák F. utca, Eötvös utca, Kandó K.
utca, Móra F. utca, Móricz Zs. utca, Nagy L. utca, Széchenyi utca, Ybl M. utca.
Helyi Választási Iroda

AZ MSZP KÉPVISELÕJELÖLTJEI

Duró Imre

Horváthné Vaizer Enikõ

polgármesterjelölt,
az 1. számú választókerület képviselõjelöltje

a 2. számú választókerület képviselõjelöltje

47 éves pedagógus, négygyermekes családapa. A város korábbi, kulturális ügyekért felelõs alpolgármestere. Évekig tanított a városban s igazgatta a Pomázi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár munkáját. Jelenleg a kulturális bizottság elnöke és a Magyar Természetbarát
Szövetség igazgatója.
A „Pomáz, a sokszínû város” címû program
elõkészítése során a fõ stratégiai irányokért, az
oktatási és mûvelõdési területekért felelt.
Körzetében a legfontosabb feladatnak tartja a járdaépítést, a Meseliáról leömlõ csapadékvíz kezelését, a forgalom szabályozását, a közbiztonság javítását, a közszolgáltatások fejlesztését, az illegális szemétlerakók felszámolását.

A tanár-közgazdász végzettségû Enikõ, aki
két kislány anyukája, a helyi baloldal legfiatalabb jelöltje, több helyi civil szervezet tagja és
mozgatója. Eddigi munkahelyein kiemelkedõ
nyelvtudását, szervezõi, közösség- és vidékfejlesztõi tapasztalatait kamatoztatta.
Programunk megvalósítása során elsõsorban a kisebbségeket és a civil társadalmat
érintõ feladatok megoldásában számítunk a
munkájára.
Választókörzetében a legfontosabb feladatnak a Beniczky utca forgalomcsökkentését és egy új lámpás keresztezõdés
kiépítését tartja. Hasonlóan fontosnak érzi a csapadékvíz-elvezetés megoldását és a Dera-patak rendbetételét is.

Szabó Gábor

Becze Ákos

a 3. számú választókerület képviselõjelöltje

a 4. számú választókerület képviselõjelöltje

Az 57 éves, szociális asszisztens vállalkozó,
két kiskorú gyermek édesapja. Rokkantnyugdíjasként híve és helyi szervezõje a mozgássérültek esélyegyenlõsége megteremtésének.
„Pomáz, a sokszínû város” címû programunknak a szociális, egészségügyi okok miatt
hátrányos helyzetben élõk problémáival foglakozó fejezetét felügyeli. Szeretné, ha a város
mozgássérültek szállítására, pályázati pénzbõl
vásárolt autóbusza újra teljes körû szolgáltatást nyújthatna a rászorulóknak.
Körzetében a hiányzó ivóvíz, csatorna és felszíni vízelvezetést, egyes
utak szilárd burkolattal történõ ellátását, a hiányzó járdák elkészítését, a
meglévõk akadálymentesítését tartja a legfontosabbnak.

A 66 éves, okleveles agrármérnök és közgazda, egészségügyi menedzser négy gyermek édesapja. Az elõzõ önkormányzati ciklusban a Szociális és Egészségügyi Bizottságot vezette, s külsõ tagként jelenleg is ebben
a bizottságban tevékenykedik.
A Gálfi Béla Nonprofit Kft. ügyvezetõjeként
dolgozik. Csapatunk egészségügyi szakembereként elsõsorban programunk egészségmegõrzési és az egészségügyi ellátás korszerûsítését célzó fejezeteit felügyeli.
Körzetében a csapadékvíz elvezetését, járdaépítési és akadálymentesítési program elindítását és néhány utca aszfaltozását tartja fontosnak. A forgalomterhelés csökkentését és a közbiztonság javítását célként jelöli meg.

Lakatos Miklós

Politzer György

az 5. számú választókerület képviselõjelöltje

a 6. számú választókerület képviselõjelöltje

42 éve él a településen, három felnõtt gyermeke és négy unokája van. 1994-tõl 2002-ig a
város alpolgármestereként tevékenykedett.
Több civil szervezetnek is tagja, de többek között az õ nevéhez is köthetõ a Déli Csatornatársulat megszervezése.
Elsõsorban az infrastrukturális beruházások és az új munkahelyek létrehozásában számítunk rá. Kiemelten igaz ez a kertgazdaságok újraindítására és „a város kertjei – a kertek városa” címû programunk irányítására.
Körzetében is elsõsorban infrastrukturális fejlesztéseket szeretne megvalósítani, több helyen a szilárd burkolatú utak, csapadékvíz-elvezetõ árkok
és járdák megépítését és a Rákóczi út forgalomlassítását tartja feladatának.

A 74 éves, egyetemi végzettségû, bankfiókvezetõi tapasztalatokkal rendelkezõ gazdasági
szakember, akinek felnõtt gyerekei és három
unokája van, korábban az Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságát irányította, s képviselõként jelenleg is ebben a bizottságban dolgozik.
Szaktudása és önkormányzati gyakorlata miatt természetesen programunk pénzügyi-gazdasági célkitûzéseinek megvalósítását irányítja.
Fontosnak érzi az ipartelep fejlesztését és annak
város felõli határán egy véderdõsáv telepítését.
Körzete kiemelt problémájának a Dera-patak mederszabályozását, egyes
utcák vízelvezetési problémáinak megoldását és útfelújítását tartja. Körzetében számos közlekedési és forgalomtechnikai problémát is meg kell oldani.

Albert Tamás

Fülöp Péter

a 7. számú választókerület képviselõjelöltje

a 8. számú választókörzet képviselõjelöltje

Az 56 éves, villamos- és építõipari mérnök,
sokoldalú szakember 1980 óta él Pomázon.
Három felnõtt fia és két unokája van, így talán
nem véletlen, hogy jövõért aggódó mérnökként a környezettudatos építkezési formák és
településgazdálkodás a vesszõparipája.
A fentiek alapján szintén nem véletlen,
hogy programunknak a városképpel, az épített
és a természetes környezet védelmével kapcsolatos részeit felügyeli.
Körzetében olyan problémák megoldását
tartja fontosnak, mint a vízelvezetés és járdaépítés, az utak javítása és a még
mindig balesetveszélyes fekvõrendõrök átépítése. A kazáncserét követõen
a panelprogram segítségével folytatná a lakótelepi lakások felújítását.

Az 53 éves, logisztikai végzettséggel rendelkezõ, több nyelven beszélõ, korábban
nemzetközi fuvarozással foglakozó vállalkozó jelenleg egy szállítmányozási cég munkatársaként dolgozik. Két felnõtt és két kiskorú
gyermeke és egy pici unokája van.
Elsõsorban a városüzemeltetés, köz- és közlekedésbiztonság, s ehhez kapcsolódóan az átfogó forgalomszabályozás területén számítunk
a szakértelmére, hiszen már a program kidolgozása során is ezeket a területeket felügyelte.
Körzetében a máshol is problémaként felmerült járdaépítési és vízelvezetési feladatok mellett fontosnak tartja a társasházi lakások felújítását és
a lakóövezetekre vonatkozó közlekedési szabályok betartatását.

2010/10. Pomázi Polgár 5

IDÕSZERÛ
A POLGÁRMESTER
VÁLASZOL

„Mindenki, ha teheti,
menjen el szavazni!”
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– Órák választanak el bennünket a 2010-es önkormányzati választástól. A települések lakóinak életében legalább annyira fontos esemény, mint a parlamenti. A
pártok taktikáznak, és próbálják befolyásolni a választókat. A pillanatnyi érdekeiknek
megfelelõen adják a „tanácsokat”, és számolgatják, mi
lenne nekik a jobb: ha sokan
járulnak az urnákhoz vagy ha
kevesebben. Önnek mi az álláspontja?
– Én nem a pártérdekekbõl
indulok ki, hanem abból,
hogy mindenki éljen a demokrácia által biztosított jogaival! Arra kérem a pomáziakat, hogy menjenek el szavazni, és az általuk alkalmasnak tartott jelölt neve mellé
tegyék az igent. Ez nagyon
fontos a megválasztottnak és
az állampolgárnak is. A választó a magáénak érzi a polgármestert és a képviselõt, a
nyertes pedig a neki adott
voksok alapján erõs legitimációt kap. A politikus magabiztosan végzi a munkáját, ha
száz, kétszáz szavazattal többet kap, mint a második helyezett, mintha rezgett volna
alatta a léc. Az okfejtésem
igaz az egész városra vetítve
is. Egészen más a felhatalmazás értéke, ha a lakosság
többségének a véleményére
alapozódik, mintha éppen-éppen érvényes a részvétel.
Úgyhogy nyomatékosítom a
kérésem: október harmadikán
mindenki, ha teheti, menjen el
szavazni, és befolyásolástól
mentesen nyilvánítsa ki akaratát!
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– Kérem, fejezze ki számokban is, mennyi szavazatot illik
kapnia egy jelöltnek, hogy valóban azt érezze: a többség
hatalmazta fel.
– Egy körzetben átlag
1500-1700 szavazásra jogosult lakos él. Az eddigi tapasztalatok szerint a pomáziak részvétele 5-7 százalékkal
meghaladja az országos átlagot, 60-62 százalékos. Ha veszünk egy 1600 fõs körzetet,
várhatóan a fülkékhez járul
900-1000 állampolgár. Tegyük fel, hogy heten indultak.
Ebben az esetben a képviselõnek legalább 250-300 voksot
kell kapnia, hogy úgy érezze,
a többség bizalmát élvezi.
– Néhány munkanapja van
október háromig. Mondja
meg õszintén, hogy úgy tud
összpontosítani a tennivalóira, mint máskor?
– Attól, hogy esetleg más
lesz a polgármester, a hivatal
mûködése nem szûnik meg. A
felmerülõ problémákat kezelni kell, mint máskor. Ma este
például igen magas beosztású
kormány tisztségviselõkkel
tárgyalunk a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról. Az igaz,
hogy az ember fél szemmel
figyeli a vetélytársakat, foglalkozik a maga és csapata
kampányával. A változás
csak annyi, hogy a 24 óra
képletesen szólva 36-ra nõ.
És még családja is van az embernek.
– És mondja, ilyenkor foglalkozik azzal, hogy biztos,
ami biztos alapon keresgél
más munkákat?
– Nem lennék õszinte, ha
azt mondanám, hogy nem fordulnak meg a fejemben ilyen
gondolatok. Ez természetes.
A múlt havi interjúban elmondtam, hogy 2002-ben a
Fidesz központban átéltem a
biztosnak vett gyõzelem helyett a vereséget. Úgy érzem,
jól állok, az ajánló cédulák
várakozásomon felül jöttek,
de a kis ördög nem alszik. Bízom a pomázi választókban

és a jóistenben. Az emberek
eldöntik, hogy a munkám
alapján megbíznak-e engem a
folytatással.
Én bízom a pomáziak bölcsességében, és a döntésüket
természetesen elfogadom.
– Engem meglepett a jelöltek nagy száma.
– Engem nem. Azt kell figyelembe venni, hogy hány
induló szervezet van. A
Fidesz–KDNP-n kívül az
MSZP, mint az elmúlt 8 év
domináns pártja, az MDF, a
Hajrá Pomázra épülõ lokálpatrióták, a két új: a Jobbik és
a Magyarok Szövetsége. Ezt a
hatot kell megszorozni a körzetek számával, s máris kijön
48. S még ott vannak a függetlenek.
– Mi az ésszerû oka a tülekedésnek? A minap mutatta
az egyik jelenlegi képviselõ,
hogy a tiszteletdíja 47 179 forint. Vagy ilyen sok közélet
után érdeklõdõ lakos él
Pomázon? Ha így van, miért
nem találkoztam velük a városi ünnepségeken vagy a társadalmi munkáknál?
– Én is örülnék, ha a városi
rendezvényeken nem mindig
ugyanaz a 100-120 érdeklõdõ
jelenne meg. A településen is
meglátszana, ha esetenként
ilyen sokan ragadnának szerszámokat. Közelebb jutunk az
igazsághoz, ha azt mondjuk,
hogy a választás elõtt alakulnak olyan szervezetek, amelyeknek az a céljuk, hogy a
listavezetõ vagy egy-két barátja – néha önös érdekekbõl
– bekerüljön a testületbe. Azt
kell megnézni, ki vezeti a listát, az sokat elárul. A pártok
mások. Azokat azért hozták
létre, hogy a programjukkal
társadalmi csoportokat képviseljenek.
– Milyeneknek látja a helyi
esélyeket?
– Az újságírók ilyesmit
mindig kérdeznek, én mindig
mondom, hogy nem szívesen
jósolok. A kérdést azonban
nem akarom kikerülni. 21 éve

foglalkozom politikával, sok
tapasztalatot szereztem. Ezért
bízom abban, hogy az október
3-i választás eredménye közel
lesz a várakozásomhoz. Én,
mint polgármesterjelölt gyõzni szeretnék, valamint a 6-os
körzetben egyéni jelöltként is
szeretnék újra nyerni, ha a
körzetekben a jelöltjeink is
nyernek. A városnak is érdeke, hogy a helyi vezetés azonos színû legyen a kormánynyal. Ez eseteként elõnyt jelenthet. A 3 kompenzációs
listán a Jobbik és az MSZP
osztozkodhat. Hogy milyen
arányban, azt nem tudom.
– Már elrendeltetésnek tûnik, hogy Önnek néhány nappal minden választás elõtt
meghal valamelyik családtagja. Ne vegye morbidnak a felvetést, de ha indul 2014-ben
kit fog veszélyeztetni?
– Hát ez tényleg sorscsapás
rajtam. Amikor 1994 szeptemberében képviselõ lettem,
augusztusban 53 évesen meghalt édesapám. 1998-ban igaz
közel 90 évesen a nagymamám. 2002-ben 35 évesen a
nõvérem. 2006-ban az ikergyermekeim. Most a napokban a felségem nagymamája.
Bízom benne, hogy a tragédia
sorozat véget ér. Édesanyám,
hála istennek, jó egészségnek
örvend. Nem hiszem, hogy
van politikus Magyarországon, aki hasonló iszonyattal
szembesül. Szûcs Balázs atya,
akit barátomnak tudhatok, õ
mondta a jó isten arra teszi a
terheket, aki bírja.
– Szeptember 14-én volt a
képviselõk utolsó ülése. Azt
hittem, hogy laza lesz, de keményen dolgoztak.
– Ez is azt mutatja, hogy a
választás miatt nincs lazítás.
A napirendek a ciklus lezárásához voltak szükségesek. Az
utolsó percben kiírtak egy pályázatot, a csatlakozást nem
késhettük le, mert 80 millió
forintot nyerhetünk csapadékvíz-elvezetésre. Az ülés után
szendviccsel és üdítõvel köszöntem meg a képviselõk
munkáját, valamint egy szép
oklevéllel.
Vicsotka Mihály

KÖZÉLET

A pomázi bölcsõde fejlesztése

európai uniós támogatásból
Interjú a megújult városi bölcsõde intézményvezetõjével, Pásztor Zsuzsannával
KÉREM, HOGY NÉHÁNY MONDATBAN MUTASSA BE MAGÁT!
Pedagógusként korábban a mûvészeti oktatásban, a környezeti nevelésben, ill. kulturális területen dolgoztam. Másfél éve vagyok az SZSZK
Bölcsõde szakmai vezetõje.
Férjemmel négy gyereket nevelünk.
Saját tapasztalatból tudom tehát, hogy
milyen nehézségekkel küzdenek az
édesanyák, a kisgyermekes családok.
MILYEN DEMOGRÁFIAI ÉS SZAKMAI ELÕZMÉNYEK VEZETTEK A BÖLCSÕDE PÁLYÁZAT
BEADÁSHOZ?
A társadalmi környezet sokat változott az utóbbi években, a bölcsõdei
ellátás iránt egyre nagyobb az igény
az országban. Pomázon különösen
igaz ez, hiszen sorra költöznek ide
azok a fiatal párok, akik Budapesthez
közel, de nem a fõváros zajában szeretnének élni.
Ezt felismerve indította el az Önkormányzat a bölcsõde pályázatot.
MILYEN VÁRAKOZÁSOK ELÕZTÉK MEG AZ
ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÜLET ÁTADÁSÁT A SZÜLÕK
ÉS DOLGOZÓK KÖRÉBEN?
A két legfontosabb elvárás a korszerûsítés és a bõvítés volt. A régi
bölcsõde minden szempontból elavult, mindössze 40 kisgyermek ellátását tette lehetõvé. A kihasználtság
100% fölötti volt. Mivel az épület
adottságai miatt csak 3 csoportszoba

mûködhetett, nagy volt a zsúfoltság.
Az eszközökkel való ellátottság is kívánnivalót hagyott maga után.
AZ ÜNNEPÉLYESEN ÁTADOTT ÉPÜLET BEVÁLTOTTA A SZAKMAI REMÉNYEKET? RÖVIDEN, VEZETÕI SZEMMEL KÉREM, HOGY
MUTASSA BE AZ ÚJ BÖLCSÕDÉT.
Az új bölcsõdében 4 gondozási
egységben 7 csoportszoba van. Tágas,
világos, igazán modern, mindemellett
otthonos. Az egyes egységek külön
bejárattal, saját terasszal is rendelkeznek. A földszinten találhatók a gyermekek által használt helyiségek:
gyermekszobák, mosdók, átadók, tornaszoba. Az emeleten a kiszolgáló
helyiségek: iroda, raktárak, orvosi
szoba, dolgozói öltözõ és pihenõ, és a
mai kor színvonalának megfelelõ fõzõkonyha. Meg kell említenem, hogy
az épület teljes egészében akadálymentes. A játszókert is megújult, szép
és biztonságos játékokat kaptunk.
Megmaradtak viszont a kert nagy fái,
árnyékot adnak, és kicsit talán felidézik a régi bölcsõde hangulatát is. Az
épület külsõ megjelenésében is nagyon szép, teljesen megújult, mégis
illeszkedik a szomszédos templom és
a kastély által meghatározott mûemléki jellegû környezetbe.
MILYEN VÁLTOZÁSOKAT JELENT SZAKMAILAG AZ ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÜLET MEGNYITÁSA
A HELYI GYERMEKEK SZÁMÁRA?

Lényegesen több pomázi gyerek
járhat ezentúl a helyi bölcsõdébe, hiszen a férõhelyek száma 40-rõl 78-ra
emelkedett. Az itt dolgozó gondozónõk száma megduplázódott. De természetesen minõségi változást is jelent az új épület. Most már szinte
minden körülmény adott ahhoz, hogy
a módszertani elvárásoknak minden
tekintetben megfeleljünk. Ahogy az
ünnepélyes megnyitón is mondtam:
azon leszek, hogy amilyen szép a kert
és a ház, olyan színvonalas legyen az
itt folyó szakmai munka.
MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKKAL BÕVÜL AZ
ÚJ INTÉZMÉNY?
Bölcsõdénkben speciális csoport indul. Lehetõség nyílik megkésett vagy
eltérõ fejlõdésmenetû gyerekek napközbeni ellátására, szakszerû fejlesztésére – 6 éves korig.
Ezúton is kérem a szülõket, hogy
forduljanak hozzánk bizalommal!
Az interjút az Inter X eMedias Kft.
készítette
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Irányító szervezet:
Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága
Támogató szervezet:

Szeptember 30-án, 18 órakor
Fidesz kampányzáró rendezvényt
tartunk a mûvelõdési házban.
Vendég: dr. Simicskó István,
a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára
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KÖZÉLET

A VÉGÉN SEM LAZÍTOTTAK
Golub Athanász. A
többiek pártok és
szervezetek színeiben megmérettetik
magukat.
A szinte teljes
A 2006 ÕSZÉN MEGVÁLASZTOTT
létszámú megjeKÉPVISELÕK SZEPTEMBER 14- lenésen túl felÉN AZ UTOLSÓ ÜLÉSÜKET TAR- tûnt az aktivitás,
TOTTÁK. SAJÁT VÉLEMÉNYKÉNT amely néhány
képviselõnél átENGEDJENEK MEG ANNYIT, csapott
választási
HOGY LEÍRJAM: AZT GONDOL- kampányba. Elõször az vetõdött
TAM, HOGY ÉPPEN CSAK HAfel, hogy a halaszTÁROZATKÉPESEK LESZNEK, tott
értékesítésû bérÁM GOLUB ATHANÁSZ ÉS
lakások elsõ üteménél
a kivitelezõ nem a kezDURÓ IMRE KIVÉTELÉdetben bejelentett 205
VEL MINDENKI MEGezer forintos négyzetméter
JELENT.
áron akarja adni a lakásokat,
hanem 235 ezerért, hivatkozva a devizahitel költségeinek
2010 és 2014 közötti emelkedésére. A vevõk ranégy évben biztos gaszkodnak az eredetileg
nem lesz képviselõ dr. ígért árhoz, bár a kezdetkor
Czink József, aki a DETI szí- adásvételi szerzõdést nem köneiben jutott be, de újra nem töttek a kivitelezõvel. Ennek
indul, hosszú évtizedek után ellenére az építõ cég nem vibefejezi az aktív politikai pá- tatja, hogy többször 205 ezer
lyafutását. Hiányozni fog dr. forintos árat emlegetett. Vicsi
Morvay Miklós alpolgármes- László az ülésen bejelentette,
ter, akit a Fidesz nem támoga- hogy tárgyalnak a beruházótott, dr. Tóth Gáborné, és val, az eredeti vételárat kíván-

JELENTÉS AZ
ÜLÉSTEREMBÕL

A

ják elérni. A jövõben a többi
ütemnél kikötik, hogy a kivitelezõ nem változtathatja meg
az árakat.
A lakossági ügyeknél a
képviselõk a szokott módon
sorolták a körzetükbõl hozott
lakossági panaszokat. Ezek
döntõ többségére a hivatal beruházási csoportja már megtette az intézkedéseket, vagy
pénzhiány miatt nem tudják
vállalni a fejlesztést. Általános panasz az, hogy a meredek utcákból az esõ lehordja a
murvát, s az lejjebb torlaszokat épít. A megoldás azért nehéz, mert az aszfaltozással
egyszerre a felszíni csapadékvíz elvezetését is meg kellene
oldani, s erre kevés a pénz.
Bár ezt a 14-i ülést, a miatt is
össze kellett hívni, mert az
utolsó pillanatban érkezett pályázat, 80 millió forint nyerésére nyílt lehetõség a Majdán
Polje térségének felszíni víz
elvezetésére.
Jelzés érkezett a képviselõktõl, hogy az ottani tulajdonosok a Susnyár partját éppúgy elkerítik a folyásig, mint
a Deránál. Úgy látszik az emberek szerzési vágyát nem le-

het megfékezni. Erre a polgármester azt mondta, hogy
aki ezt teszi, árvízkor ne számítson kártérítésre.
Kósa Anikó súlyos gondról
szólt: a Derában ismét elszaporodtak a patkányok. Már a
lakásokba is bemennek. Hiába történt két évvel ezelõtt nehéz munkával a takarítás,
egyesek megint pöcegödörré
változtatták a patakot. Az ostor az önkormányzaton csattan, mert a fertõzést terjesztõ
állatokat ki kell irtatni.
Zsebe Zsolt bejelentette,
hogy szeptember 1-jétõl a zárt
és külterületekrõl megindult a
szervezett szemétszállítás.
Már sokan megkötötték a
szerzõdést a VGV-vel, de
vannak, akik azt állítják, hogy
õk hazahordják a szemetet.

Néhány szó a lomtalanításról
A polgármesteri hivatal felismerve az
idõszakonkénti lomtalanítás szükségességét, nem kis anyagi ráfordítással ebben az évben megtervezte és végrehajtotta. Célja a lakosságnál felhalmozott
fölösleges anyagok szervezett formában
történõ begyûjtése, az illegális szemétlerakások megelõzése.
A lomtalanítás három ütemben 2010.
08. 28.–2010. 09. 12. közötti idõszakban
történt a VSZ Zrt. technikai eszközeinek
és az azt kiszolgáló állományának igénybevételével. A végrehajtás zavartalanságát a közterület-felügyelet állománya
biztosította és ellenõrizte. A három ütem
alatt csak a belterületrõl 343 tonna hulladékot, lomot szállítottak el.
A végrehajtás tapasztalatai:
Mindhárom ütemre jellemzõ volt a lakosság fegyelmezetlensége, a felhívásban leírtak be nem tartása, téves értelmezése. Némelyik lakos úgy értelmezte
az ellenõrzés megkezdésére kiírt 15.00órát, hogy addig az idõpontig lehet lomot kihelyezni. Mások pedig nem rakták ki idõben azért, mert nem akarták
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hogy a „gyûjtögetõk” szétszórják. A felhívásban külön kihangsúlyozottak ellenére kirakták a rossz tévét, elektronikai
alkatrészt, gépjármû gumiabroncsot, hûtõszekrényt, építési törmeléket, festéket,
tehát mindazt, amit nem lehetett volna.
Végül köszönetünket kívánjuk kifejezni minden pomázi lakosnak, aki elõ-

segítette a lomtalanítás eredményes
végrehajtását. A szervezést végrehajtók
pedig – a tapasztalatok alapján – nagyobb gondot fognak fordítani a lakosság minden részletre kiterjedõ és idõbeni tájékoztatására.
Körömi László
közterület-felügyelõ

KÖZÉLET

RÉGI IDÕK TUDÓJA

Vicsi László polgármester arról tájékoztatott, hogy akinek
belterületre van szerzõdése a
VGV-vel, külterületre nem
kell kössön.
Jelzések érkeztek egyebek
mellett a Rákóczy illetve Tél
utcából, hogy veszélyes gödrök tátongnak az aszfalton.
Többen kifogásolták, hogy
az utcanév táblákat máig nem
cserélték le, pedig errõl három éve határozott a testület.
Megtudtuk, hogy a készítésükre már szerzõdést kötöttek
egy céggel, de a munka leállt,
mert az önkormányzatnak elfogyott a pénze.
Pomáz csak akkor adja meg
a Budakalászt elkerülõ út építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást, ha a kormánytól garanciát kap, hogy a mi településünket elkerülõt is megépítik.
A Hõsök-terei illetve a
Szentendrei úti körforgalom
ügye is napirenden van, az
utóbbira már csak az engedély
visszaérkezését várják, az
elõbbiét a Központi Koordinációs Központnak kell aláírni.

Hangsúlyozottan került elõ
a közvilágítás. Az alaphelyzet
az, hogy 2006-ban olyan céggel kötött a város szerzõdést,
amely egyedi lámpatesteket
gyártott. Az egész nagy költséggel járt, sok volt a panasz,
közben a szerkezetek elhasználódtak, sorozatban égnek
ki. Komoly nézeteltérés támadt a vállalattal, azok néhány égõt leszereltek. Az önkormányzat az ELMÛ-vel kötött szerzõdést, a lámpatesteket lecserélik, s az óriáscég
fogja a karbantartást végezni.
A felsoroltak mellett elfogadták a nevelési-oktatási intézmények különbözõ programjainak módosítását, a Szociális és Egészségügyi, a
Pénzügyi és Ellenõrzési, a
Kulturális, valamint az Öszszeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati bizottságok beszámolóit a ciklus alatt végzett munkájukról.
Ezzel a 2006-ban megválasztott képviselõk mandátuma lejárt…
Vicsotka Mihály

HELYREIGAZÍTÁS
A Pomázi Polgár, 2010. szeptemberében megjelent 9. számában, a helyi önkormányzati képviselõ és polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselõ választáson nyilvántartásba vett jelöltekrõl szóló tájékoztatóban a német kisebbségi önkormányzati jelöltek neve tévesen került közlésre.
A német kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek
helyesen:
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
által jelöltek:
MARÁZNÉ BÁRKÁNYI MÁRTA
LÁZÁR ANTAL
CSORDÁS TIBORNÉ
SZLÁVIKNÉ KATONA MÁRIA
MUZAMELNÉ JANDÓ JUDIT
A jelölõszervezettõl és az érintett jelölttõl szíves elnézést
kérünk.
Helyi Választási Iroda

Berger István (képünkön)
ifjúként sokszor dolgozott
Sashegyi Sándorral a különbözõ ásatásokon, majd
az 1950-es években anyakönyvvezetõként, elnökhelyettesként, és végrehajtó
bizottsági titkárként tevékenykedett az akkori tanácsházán. Az
akkori idõk helyi
történéseinek az
egyik fõszereplõje volt, ma is pontosan emlékszik
mindenre.
A Pomázi Polgár júliusi számában Pásztor Lajos
a „Pomáz határai és a teljesítménytúrázás!” címû cikkében azt írja, hogy az akkori hatóság nem adott építési engedélyt a Dréher kastélyra, a ma már bezárt egykori turistaházra, ezért a tulajdonos a területet (a
Lajos-forrást, amely akkor
Pomázhoz tartozott) átvitte
Szentendrére mert ott megadták neki. Így Pomáz szegényebb lett egy turisztikai
központtal. A történethez
Berger István hozzáteszi,
hogy akkoriban négy erdõgazda volt Pomázon. Vitéz
Almássy Sándor nyugalmazott Szolnok megyei alispán, gróf Teleki, dr. Mandics Milán ügyvéd, és módosabb gazdák. Teleki és
Mandics az erdeiket eladták
Dréher János sörgyárosnak,
aki a Vróc dülõtõl, a temetõtõl, János forrás felé a
Nagy Csikóvár oldalában
egészen Lajos-forrásig oszlopok százait állíttatta, hogy
a villany eljusson a leendõ
turistaházáig. Már rajtuk
volt a villany és telefon vezeték, amikor kiderült,
hogy a Sárközi Károly bíró
és Arany János vezette
pomázi testület nem teljesíti
Dréher kérését, hogy a
nagyközség a Vróc dûlõig
aszfaltoztassa le az utat. Erre Dréher kiszedette az öszszes oszlopot, Szentendrén
vállalták, hogy utat építenek
Izbégig a Lajos-forrás felé,
(ma is ezen közlekedünk)
Dréher kivitte a villanyt,
megkapta az építési engedélyt. Ezt a bezárt turistahá-

zat látjuk most Lajos-forráson. Aki pedig a János-forrás felé jár, még láthat D J
jelzésû határköveket.
Berger István arra is emlékszik, hogy amikor Sashegyivel a Kliszán a középkori alapokat ásták, a régész azt
mondta
neki,
hogy itt volt Õsbuda vára. A tornyának az alapjait is megtalálták a
Luppa-mauzóleumtól 30-40 méterre a régi katolikus temetõ felé.
A Honalapítás
emlékmûvet is
majdnem Kriscsák homokbányájába építették, csak
öt-hat méterrel kellett volna
a domboldal felé menni.
Megkérdeztem Berger
Istvántól, hogy milyen volt
az élet Pomázon a két világháború között. Erre a levente kori életével válaszolt. 16
évesen levente sapkában
kellett járnia. A mai háztartási bolt elõtt (akkor a Horváth-kocsma volt) kapott
két pofont a csendõrtõl,
mert elfelejtett tisztelegni.
Szakaszokban, nótaszóval
vonultak a fõutcán. A Hõsök terén március 15-én óriási ünnepségek voltak. Félkanyarban, díszmenetben
kellett érkezniük a térre, a
szoborhoz. De a katonáknak
sem volt könnyû. Szentendrérõl, a Görgey Antal tisztiiskolából teljes felszereléssel, nótaszóval vonultak végig Pomázon a Csobánka és
Pilisvörösvár között lévõ
lõtérre.
Egészen másként nézett
ki a piactér is. A mostani
zöldségesben Bodzenhardt
Ádám hentesüzlete, a lángosossal szemben a hídmérleg, mai étteremben Kapuvári szatócsüzlete, a ruhabolt helyén Molnár Géza
modern fûszer-csemegéje
volt. A háztartásiban a Horváth-kocsma és a Gémesi
vendéglõ. Ünnepnapokon a
tûzoltózenekar ébresztette a
lakosságot. A nagyközségben 360 lovat tartottak, tehén és kecskecsorda delelt
az Oszoly-tetõn.
Vicsotka Mihály
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Megkérdeztük:
vil szervezetek
– Milyen rendszerességgel tudja oltárgykörével.
vasni a Pomázi Polgárt, a helyi önAz újság csak egy
kormányzat lapját?
politikai
vonalat képvisel,
– Megfelelõ tájékoztatást kap
de azt kitartóan és alázattal,
városunk közéleti eseméami érthetõ, mivel a finanszíronyeirõl?
zás határoz meg mindent.
– Mit tartana még
Úgy gondolom, hogy a telepüfontosnak megjelés sokkal színesebb összetételû,
lentetni az újennek értelmében jóval széleság hasábsebb igényeket kéne kielégítenie.
jaiban?
Akár a negatívumokat is megol-

M. Mónika
gyesen lévõ
Elõfordul, hogy nem kapom meg minden hónapban a
Pomázi Polgár újságot, ilyenkor
az anyósomhoz megyek, vagy
máshol beszerzem be, és így
rendszeresen el tudom olvasni.
Fölösleges témát nem találok a
lapban, sõt kibõvíteném, egy
olyan rovattal („Lakossági fórum”,vagy „Szót kérek”), amelyben a polgárok kéréseit, észrevételeit lehetne közzétenni. Felhoznám például az én kéréseimet: az
egyik lenne az, hogy a hétvégi
orvosi ügyeletet két orvossal kellene megoldani, mivel az egyik
kint van sürgõsségi esetben, akár
Budakalászon, vagy Pilisszentkereszten, stb., addig a másik
tudná fogadni a megjelenõ újabb
betegeket. Így sok életveszélyes
állapotot tudna még idõben kezelni. A másik pedig, hogy sok
anyuka kérése lenne: a lépcsõfeljáró akadálymentesítése a Diófa
utcából a fõútvonal felé, hogy
babakocsival is könnyebben lehessen megközelíteni a buszmegállót vagy a Marci boltot.
Szerintem az újság eléggé tükrözi városunk mozgalmasságát, a
mindennapi élet változatosságait.

B. Péter
iskolaigazgató
Az újság egyáltalán nem jut el
hozzánk, mivel kiesik az utcánk
a terjesztõk látókörébõl.
Sok esetben máshol kell beszereznem, hogy el tudjam olvasni. Sok információt hordoz,
sajnálatos módon a legtöbb felületet alpolgármesterünk ömlengései kapják, aminek semmi értelme nincsen. Úgy gondolom,
sokkal fontosabb lenne többet
foglalkozni a város közéletével,
mint például: fejlesztések, oktatás, kultúra, egészségügy és a ci-
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dásra ajánlani. Így talán a józanabb emberkék is élhetnének
elõre vivõ javaslataikkal.
Tudom, hogy a hatalomnak az
alázatos és szolgalelkû polgárok
felelnek meg a legjobban, de a
képviseleti demokrácia nem errõl szól.

H. Bozsena
lélekgyógyász
Rendszeresen hozzájutok a
Pomázi Polgárhoz. Úgy érzem,
hogy kellõ információt kapok a
lapból!
Viszont a rendõrségi rovatnál
a fényképet egy kicsit mosolygósabb fotóra kellene kicserélni.
Egy alezredes, õrsparancsnok legyen büszke a rendfokozatára, és
kedves, szimpátiát keltõ arcot
mutasson. Kérdem én, a munkáját is ilyen mogorván végzi?
A folyóirat tartalma bõven
tükrözi városunkat. Nagyon ötletesnek tartom a „Megkérdeztük”
rovatát is, amelyben világosan
látszik a helyi lakosok hozzászólásaiból a véleményük, emberi
mivoltukból eredõ gondolataik a
felvezetett témával kapcsolatban.

L. Kálmán nyugdíjas
A Pomázi Polgár címû önkormányzati lapot rendszeresen kézhez kapom. Nagyon helyesnek
tartom, hogy ezt a folyóiratot
díjmentesen kaphatja meg az
olvasó. Tartalmasnak és jól
szerkesztettnek tartom. Lényegében minden fontos helyi eseményrõl tájékoztat.
Sokat javítana a hitelességén, ha az ellenzéki képviselõk vagy közismerten ellenzéki politikusok nagyobb teret kapnának a véleményük
kifejtésére. A demokrácia szabályainak is jobban megfelelne
a városi újság, ha esetenként elemezné a nem egyhangúan meg-

hozott döntések hátterét. E tekintetben fontos lenne, hogy a kisebbségben maradt képviselõk
az adott ügyben a véleményüket
kifejthetnék.

B. Ilona könyvelõ
A Pomázi Polgár rendszeresen
bekerül a postaládámba. Sok
hasznos információ van benne.
Tartalma tájékoztatást ad azon
polgárok számára is, akik más
forrásból nem értesülnek a város
életérõl, kulturális programjairól,
egyéb eseményekrõl.
Ami sokakat érdekelne viszont, hogy a korábbi években
miért volt fontos például a virágosítás az oszlopokon? Idén
megvagyunk nélküle, sok ember
észre sem veszi, hogy most
nincs. Ugyanakkor szeméthegyekben járunk. A Damjanich
utca elején a rácsos árok be van
temetve, így az út alámosott. Babakocsival, gyalogosan egyaránt
életveszélyes a közlekedés. Örülnénk, ha tájékoztatnának arról,
kinél kell számon kérni az el nem
végzett, illetve elégtelenül kivitelezett munkálatokat.

Á József nyugdíjas
Rendszeresen szoktam olvasni
a város önkormányzati lapját.
Több helyrõl hallok véleményeket az újság egyoldalúságáról.
Szerintem a polgármester egész
oldalas cikkei jók, tájékoztató
jellegûek, de az alpolgármester
gondolatai túlzottan elfogultak.
Annyit tudok, hogy az újság önkormányzati támogatása több
millióra becsülhetõ.
Sokak számára nagyon jó,
hogy többen tudják olvasni,
mivel ingyen hozzáférhetnek
a laphoz.

Meg vagyok elégedve az újság
szerkesztési elvével. Lehetõséget
kell adni mindkét oldal politikai
megnyilvánulásainak,
mivel
közszolgálati pozícióban lévõ a
„Pomázi Polgár” címû havilap.
Bármilyen megnyilvánulás
egyben állásfoglalást is jelent.
Nagyon szélsõséges idõket
élünk, ezért szavainknak mindig
súlya van. Még a közömbösség
is egyfajta vélemény, amelyet figyelembe kell venni.

V. Éva vállalkozó
Nem is emlékszem, mikor találtam utoljára a postaládámban
Pomázi Polgárt. Ismerõseimtõl
kapom meg, késve. Sérelmezem
azt, hogy a terjesztõk nem ismerik településünk határait.
A helyi információkat szinte
egészében a lapból tudom meg,
és nem látok benne fölösleges
cikket. Persze van olyan rovat,
amelyik nem áll az érdeklõdésem középpontjában. Ugyanakkor másoknak épp az a fontosabb.
Kifejezetten rólunk, a helybeliekrõl szól ez a lap, fellelhetõek
benne különbözõ írások a múltunkról és a jelenünkrõl. Hozzá
lehet szólni az újság hasábjain a
városban történtekhez, vagy akár
a már megjelent cikkekhez is.
Kedvelem a polgármester rendszeres havi tájékoztatóját, csakúgy, mint a rendõrségi beszámolókat vagy a jogi tanácsokat. Jónak tartom a „Megkérdeztük” rovatot is, mert különbözõ témakörökbõl megismerhetjük polgártársaink véleményét. Szerintem
mindenki talál benne értékes olvasnivalót.
Ádor Katalin

TÖRTÉNELEM
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Már 1956 decemberében megszülettek a
politikai pereket elõkészílágosítást. A nemzetõrök
tõ intézkedések. November
szolgálata nem sokkal ezvégén Münnich Ferenc még
után megszûnt.
1957. január 4-én Bóna
az ÁVH tevékenységének feszüleinek szollülvizsgálatát helyezte kilá- Zsigmond
gálati lakásán az Iskola
tásba, de az MSZMP Ideigle- utcában házkutatást tartottak. (Bóna Zsigmond
nes Központi Bizottsága apja
Bóna Antal iskola(IKB) december 2-a és 5-e igazgató volt.) Néhány tölközötti ülésén egyértelmû- tényt találtak a házkutatás
során és elõkerültek az iskoen ellenforradalminak mi- lai szertárból azok a katonai
sátrak, amelyeket a forradalom
nõsítette a felkelést, s ez
idején ajándékoztak a nemzeta hazug értelmezés
õrök az iskolásoknak. Ekkor Bóna
1989 tavaszáig uralszámlájára írtak egy pisztolyt is,
aminek jogosságát Bóna soha sem
ta a politikai közismerete el. Másnap Bóna Zsigmonbeszédet.
dot letartóztatták és Kistarcsára in-
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z MSZMP IKB határozatának kihirdetését követõ napokban megszülettek azok a
törvényerejû rendeletek, melyek
megteremtették a feltételeit a gyülekezési tilalom kihirdetésének, a közbiztonsági õrizetbe vételnek, és a
statáriális bíráskodásnak. Az ország
sztrájkokkal és tüntetésekkel tiltakozott az intézkedések ellen. Sortüzek
dördültek az ország különbözõ pontjain. Gõzerõvel folyt az adatgyûjtés
a politikai perekhez: fényképes azonosítás, veréssel kikényszerített vallomások, letartóztatások és internálások országszerte. 1957. február 12én öt pomázi nemzetõrre mondott ki
halálos ítéletet a katonai bíróság.
A pomázi nemzetõrséget 1956.
november 19-én szovjet katonai segédlettel fegyverezték le a karhatalmisták, de néhány nemzetõr továbbra is segédkezett a rend fenntartásában, járõrözésben egészen december közepéig. Ezek Bóna Zsigmond
nemzetõrparancsnok, helyettese
Héder Géza, Katona Sándor, Rudas
András és Szutter János voltak. Ez
idõ alatt december 10-én az öt nemzetõr Bóna kérésére fegyvereket és
jelentõs mennyiségû lõszert ásott el
a Majdán-polán a korábbi légvédelmi üteg állásában, egy futóárokban.
Ezek a hadieszközök a folyamatos
begyûjtés ellenére az akkori mûvelõdési otthon színpada alatt felejtõdtek, s félve a következményektõl
meg akartak tõle szabadulni. Az akciót Bóna Zsigmond szervezte, és a
késõ esti órákban biztonsági intézkedések közepette hajtották végre.
A teherautó sofõrje Vadász János a
lerakodást követõen távozott, az elrejtésben nem vett részt, a rakomány tartalmáról nem kapott felvi-

ternálták. Bóna Antal hivatalos beadvánnyal tiltakozott a házkutatás
során elkövetett szabálytalanságok
ellen, de hasztalanul. Nem volt semmi foganatja. A szülõkkel azt sem
közölték hol tartják fogva fiúkat. Január 6-án Szutter János az iskolai telefonon Bóna Antal és Verebes
György volt nemzetõr jelenlétében
érdeklõdött Bóna Zsigmondról a III.
kerületi Karhatalmi Parancsnokságon, és bejelentést tett a fegyverek
elrejtésérõl, de jó ideig nem történt
semmi. Bónát január 16-án csak a
pomázi kommunisták (12-13 személy) 1956. november 4-i néhány
órás õrizetbe vételérõl faggatták,
mint olyan személyt, akinek tudomása volt az eseményrõl. (Maga az
eset késõbb egy másik bûntetõ ügyben Varga õrnagy és Farkas Zoltán
és társai perében került bíróság elé,
de ekkora Bónát kivégezték.)
A Belügyminisztérium politikai
nyomozó osztálya heteken át nyomozott, és gyûjtötte a bizonyítékokat Bónáék ellen, ami teljesen ellentétes a statáriális eljárás szabályaival, mégis rögtönítélõ katonai
bíróság ítélkezett az ügyben, vélhetõen a kiszabható legsúlyosabb
(halál)büntetés miatt. Az elásott
fegyverek megtalálásának fellelhetõ legkorábbi dátuma: január 23.
Ezt követõen Bóna Zsigmond és
idõközben letartoztatott társai: Rudas András, Katona Sándor, Héder
Géza, Szutter János beismerõ vallomást tettek, mert bizonyítékok szóltak ellenük. Minden jel arra mutat,
hogy a hosszadalmas nyomozás
oka az volt, hogy nagyszabású öszszeesküvés leleplezésére készültek,
melyet elrettentésül kirakatperben
készültek az ország nyilvánossága
elé tárni. Minthogy ilyen körülmény nem merült fel, az öt nemzetõr ellen készült a megtorlás.

A tárgyalás 1957. február 11-én
délben kezdõdött, és 12-én délután
meghozta ítéletét a Bp-i Helyõrségi
Katonai Bíróság mint rögtönítélõ bíróság. A bírói tanács elnöke: Pincés
István hadbíró fõhadnagy, katonai
ügyész: Pálfi István százados. A
vád: fegyver és lõszerrejtegetés.
Vádlottak: Bóna Zsigmond I. r. vádlott (védõje: dr. Kovács Zoltán), Rudas András II. r. vádlott (védõ: dr.
Bakos Bertalan) Héder Géza III. r.
vádlott (védõ: dr. Sümegh Géza),
Katona Sándor IV. r. vádlott (védõ:
dr. Kálnai András), Szutter János V.
r. vádlott (védõ: dr. Janszki László),
Vadász János gépkocsivezetõ VI. r.
vádlott (védõ: dr. Varga Géza).
A tárgyalás kezdetén a védõk a
statáriális eljárás jogszerûsítését vitatva a per átminõsítésére tettek javaslatot, mivel tettenérés nem történt és, a fegyverek birtoklása sem
volt bizonyított, ami elengedhetetlen feltétele lett volna a rögtönítélõ
bíráskodásnak. A bírói tanács zárt
ajtók mögött hozott döntéssel elutasította az indítványt. A tárgyalás során a védelem valamennyi tanújának elutasították a meghallgatását,
csak a vádlottak által elõterjesztett
személyek tanúskodhattak. Így többek között nem került sor Bóna Antal vallomására, aki tanúsíthatta
volna Szutter János január eleji bejelentését, de nem hallgatták meg
Berkesi rendõr századost sem, aki
mint mentõkörülményt tanúsíthatta
volna a nemzetõröknek a forradalom alatti és azutáni idõkben tanúsított becsületes helytállását.
A vádlottak meghallgatása során Bóna Zsigmond vallomása Vadász János gépkocsivezetõt tisztázta: Bóna nem hozta Vadász tudomására , hogy mit kell szállítania, a lerakodás után – amiben nem
vett részt – a gépkocsi távozott.
Ezt a bíróság figyelembe vette az
ítélethozatalnál.
A tárgyalás elõtt Héder Géza sorkatonát a katonai ügyész magához
hívatta és felvilágosította, hogy kemény ítéletre kell felkészülniük:
„példát fognak statuálni, amit helybõl is forszíroztak”. A kellõen kemény ítélet nem sokáig váratott magára: az öt nemzetõrt kötél általi halállal sújtották, csupán a gépkocsivezetõt mentették fel bûncselekmény hiányában.
Az ítélethirdetést követõen a bírói tanács kegyelmi tanáccsá alakult, s zárt ajtók mögött döntött a
kegyelmi kérvények felterjesztésének lehetõségérõl. Annak szünetében Tölgyes Kálmán esperes-plébános – aki a tárgyalás mindkét
napján jelen volt a tárgyalóterem-

ben – találkozott az elitéltekkel.
Feloldozta és megáldotta a halálba
indulókat. (Valamennyien r. k. vallásúak voltak.) A kegyelmi kérvény lehetõségét Bóna Zsigmond
I. r . vádlottól és Katona Sándor
IV. r. vádlottól megtagadták. A távozó Bóna Zsigmond szavai mélyen bevésõdtek Héder Géza emlékezetébe: „Szeretlek benneteket
magyar testvéreim!” Rajtuk az ítéletet még február 12-én este 7 órakor végrehajtották.
A kegyelmi kérvényre érdemesített nemzetõrök: Héder Géza, Rudas
András és Szutter János kétség és
remény között várta az Elnöki Tanács elnökének döntését. A mintegy
kétheti várakozás nehéz óráiban az
tartotta bennük a reményt, hogy az
idõ nekik dolgozik, ügyükrõl hátha
elterelõdik a figyelem és növekszik
az esélye a kedvezõ elbírálásnak.
Közben dr. Sümegh Géza ügyvéd a
Legfelsõbb Bíróság felé óvást
emelt, más jogorvosolási lehetõség
statáriális ügyekben nem lévén. Beadványában hosszan sorolta azokat
az eljárási hibákat, melyeket a tárgyalás során elkövettek. Végül az
Elnöki Tanács elnöke Dobi István
döntésével a három nemzetõr halálbüntetését életfogytig tartó szabadságvesztésre mérsékelték, ami az
akkori törvények szerint 15 év fegyházban letöltendõ büntetést jelentett, amit késõbb 20 évre emeltek.
A börtönévek alatt az elítéltek
rendszeresen kérelmezték szabadlábra helyezésüket. Szutter Jánosnak a tárgyalás napján született
gyermeke. A kérelmeket még 1963.
márciusának elején is elutasították, s
számukra a szabadulást az általános
amnesztia –melyet március 26-án
hirdettek ki - hozta el. Letöltött büntetésük személyenként: 6 év 2 hónap és 1 nap.
Forrás: 1956 - A forradalom kronológiája és bibliográfiája.
Századvég K. – Atlanti K. – 1956os Intézet. Bp. 1990.
Megjegyzés:
Szutter János bejelentését vélhetõen a Bóna szülõk kezdeményezték.
Erre utal a telefonálás helye és körülményei. /Összeáll./
Szutter János és Verebes György
rendszerint együtt teljesítettek szolgálatot a Majdán-polán. (H. G.)
A védelem bejelentett tanúi: Bóna
Antal, Deák László tanácselnök,
Burity Dusan, Titton Miklós, Pazdera
Ignác, Vécsei Oszkár, Kapornai
György, továbbá Máté rendõr alezredes, Berkesi százados, Izsák Ferenc
fõhadnagy. Dávid István õrnagy,
Keveházi õrmester. (H. G.)

Adatközlõ: Héder Géza
Összeállította: Könczöl Dánielné
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NEVELÉS

Rubinoklevél

NAGYKORÚ LETT
AZ ANYATEJES NAP
Karsay Sándorné, nyugalmazott gimnáziumi matematika tanár a Kecskeméti Református Tanítóképzõben 1940-ben kapott oklevele alapján életének 90.
évében átvette rubinoklevelét. A 70. évfordulóra kiállított dokumentumot Vicsi
László polgármester gyönyörû

virágcsokor és édesség kíséretében ünnepélyesen adta át.
A megemlékezés keretében folytatott rövid beszélgetésbõl kiderült, hogy
Karsay Sándorné 1944-ben
Szegeden szerzett polgári
iskolai tanári oklevelet,
majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1960ban gimnáziumi tanári oklevelet. Évtizedeken keresztül közmegbecsülésre méltóan teljesítette
hívatását.
1985 óta él családja
körében Pomázon.
Megfogalmazása
szerint a hosszú élet
titka a szeretetteljes
családi légkör, az
élethelyzetekben való
helytállás és a mindennapi feladat.
K. N.

3. számú választókörzet
önkormányzati képviselõjeként, 4 év után, újra
szeretném kérni az Ön
bizalmát és szavazatát!
Tisztelettel:
Báthory
István
független
képviselõjelölt
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Nemes hagyomány folytatódott azzal, hogy szeptember 11-én 18. alkalommal tartották meg az Anyatejes napot. Büszkék lehetünk arra, hogy Pomázon
az anyák 60%-a a gyermekét egyéves koráig szoptatja, amivel a következõ generáció egészségét szolgálja. Ezzel évek óta jelentõsen felülmúljuk az országos átlagot.
Az egészségügyi aktivisták

jelenlétében Vicsi László
polgármester 120 kismamának adta át az elismerõ oklevelet és Törökné Gerencsér Anna szentendrei képzõmûvész kerámiaszobrát,
amely gyermekét karjaiban
tartó anyát ábrázol.
A mûvelõdési ház zsúfolásig telt nagytermében a
nagyszülõket, szülõket és
rokonokat szendviccsel és
üdítõvel vendégelte meg az
önkormányzat.
V. M.

OKTATÁS

Megvalósult eredmények mentén

– Újabb fejlesztések kezdetén
Szeptember 1-jén megnyitották kapuikat a pomázi iskolák és
óvodák a 2010/2011-es nevelési
év kezdetén. Az állandóság és
változások egyaránt jellemzõek
az idei tanév indításakor, hiszen
a meglévõ alapokon átíródtak a
nevelési programok, az elmúlt
évben megvalósult fejlesztések
eredményeit projektzáró konferencián és tájékoztató kiadványban tettük nyilvánossá, ugyanakkor új fejlesztések indultak és
indulnak a tanévben, emellett jelentõs infrastrukturális és személyi változások is történtek az
idei évkezdéssel egyidejûleg.
Idén 140 elsõ osztályos tanuló
kezdte meg iskolai tanulmányait a 3 pomázi általános iskolában
összesen 6 tanulócsoportban,
ami 1 osztállyal kevesebb a tavalyinál. A beíratkozások létszámadatai alapján a Mátyás Király Általános Iskola idén három, a Sashegyi Sándor Általános Iskola kettõ, míg a Német
Nemzetiségi Általános Iskola
egy elsõs osztályt indíthatott. A
négy óvodakörzetben ugyanakkor 135 beíratkozott óvodás korú pomázi gyermek elhelyezésérõl tudott gondoskodni idén a
város, ami egy óvodai csoportbõvülést jelentett. Ezzel együtt
az óvodában maradók aránya
idén magasabb volt, így összességében közel egy csoportnyival
kevesebb új gyermek befogadására volt alkalmas a települési
óvodai intézményhálózat. A jövõre nézve a meglévõ tendenciák várhatóan újabb változásokat
fognak eredményezni.
A legnagyobb változás a Mesevölgyi Óvoda életében történt,
hiszen az intézmény nemcsak
vezetõt és helyettes vezetõt váltott – Bubán Erzsébet óvodavezetõ lemondását követõen a
fenntartó Szalontai Katalint, a
Hétszínvirág Óvoda vezetõjét
bízta meg a vezetõi feladatok
egy nevelési évre szóló, ideiglenes ellátásával, a helyettesi feladatokat pedig Krajcsák Péterné
ideiglenes helyettestõl Mohácsi
Katalin vette át szülési szabadságáról visszatérve –, hanem új
óvodai csoporttal is bõvült. Ez
ráadásul telephelyváltást is jelentett az intézmény életében,
hiszen a Beniczky utcai „B”
épület ideiglenes bezárásával
egyidejûleg a város vezetése a
Meselia utcai konténer épületet
óvodává alakíttatta át, így az új,

kibõvített épületbe költözõ bölcsõde kiköltözésével a konténer
jelenleg 2 óvodai csoportnak ad
otthont. A bõvülés 26 család
számára jelentett gyors megoldást a nyár folyamán gyermeke
óvodai elhelyezéséhez, amellyel
egyidejûleg 3 álláshellyel nõtt a
közoktatásban dolgozók száma
a városban, 2 új óvónõ és egy új
dajka kezdhette meg munkáját
az intézményben.
Jelentõs személyi változás történt a Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskola élén is, hiszen Ásztai
Csabáné nyugdíjba vonuló igazgatót 2010. szeptember elsejével

Változatlan érdeklõdés mellett folytatódik ebben az évben
is a Sashegyi Sándor iskola
szakközépiskolai tagozatán a
belügyi-rendészeti ismeretek,
valamint a számítógépes grafika
oktatása. Újdonság az iskolában
az épülõ kültéri kemence, mely
a mûvészeti nevelésben nyújt
majd élményt a kollégák és a
gyermekek számára egyaránt,
valamint a vívásoktatás szabadidõs tevékenységének bevezetése az elektromos hálózatát tekintve megújított tornateremben. A Mátyás Király iskola továbbra is folytatja nagy hagyo-

2010/2011-es tanévindító
Polányiné Takács Judit váltotta
az intézmény élén. Az iskola életében újabb uniós fejlesztések is
elindultak, melyek elõkészítése
az elmúlt tanévben történt. Ezek
közül kiemelkedik a „Kistérségi
tehetségfejlesztõ hálózat kialakítása” program a Dunakanyar-Pilis kistérségben a TÁMOP 3.4.4.
pályázat keretében, illetve a
Comenius programok folytatása,
melyek újabb 2 évre jelentenek
uniós forrást az intézményi minõségi munka fejlesztéséhez. Az
iskola széleskörû pályázati tapasztalataira építve ezen pályázatokat maga menedzseli. A mûvészeti iskola, a Mátyás Király Általános Iskola, valamint a Német
Nemzetiségi Általános Iskola
hármasa bekapcsolódott a
TÁMOP 3.1.5 UMFT projetkbe
is „A pedagógiai kultúra népszerûsítése, fejlesztése” témájú pályázat keretei között, amely program keretében összesen nyolc
pomázi pedagógus 2 éves felsõfokú tanulmányait finanszírozzuk pályázati forrásból. A pályázatokat a TÁMOP 3.1.4-hez hasonlóan az érintett intézmények
bevonásával a NOIKSZ munkatársai írták és menedzselik.

mányú „Ökoiskola-program”ját, mely kitüntetõ címet újabb 3
évre elnyert a szakminisztériumtól. Jelentõs esemény lesz az intézmény életében, hogy az iskola épp 30 évvel ezelõtt kezdte
meg mûködését, melynek megünneplésére nagyszabású „Suliszülinapi party”-val készül. A
Német iskolában folytatódnak
a nemzetiségi és nemzetközi
partnerkapcsolati programok,
ugyanakkor az épületek állagromlása miatt napi gondokkal is
küzdenek. A Meseovik idén
szélesítik „Zöld ovi” programjukat, amelynek fejlesztése az elmúlt pályázati év eredménye, a
Hétszínvirág Óvoda pedig ettõl
az évtõl csatlakozik a Zöld Óvoda programhoz, amelynek eredményeként elmondható, hogy
2010-tõl már három pomázi
közoktatási intézmény fektet az
átlagosnál jelentõsebb hangsúlyt
a gyermekek környezettudatos
nevelésére.
A város öt TÁMOP 3.1.4-es
intézményében megvalósult fejlesztéseket 2010. augusztus 27én, egész napos projektzáró
konferencia keretében mutattuk
be. Az eredményeket egy 52 ol-

dalas, színes tájékoztató kiadvány keretei között publikáltuk,
melyek az intézményi könyvtárakban, valamint a NOIKSZ irodában és az intézmény honlapján hozzáférhetõek (www.noiksz.hu). A fejlesztésekben részt
vett tavalyi 14 „kísérleti” tanulócsoportban tovább folytatódik a
kompetencia alapú nevelés-oktatás, emellett idén újabb 7 tanulócsoportban kezdték el bevezetni a készségek és képességek
fejlesztésén alapuló nevelést,
oktatást a foglalkozások teljes
lefedettségével, illetve 10-nél is
több tanulócsoportban részleges
lefedettséggel. A pályázat vállalt
célkitûzései, valamint a törvényi
szabályozások mentén tanévkezdésre megújultak az intézményi nevelési programok. Ebben az évben is alkalmazzák az
elmúlt tanévben sikerrel bevezetett programcsomagokat, valamint az elmúlt évben szervezett
23 továbbképzésen elsajátított
pedagógiai módszereket.
Az idei tanév jelentõs programja volt az õszi térségi
sulibörze 2010. szeptember 27.
és 30. között, valamint a tavaszi
pedagógiai napok, amelyre
2011. április 11. és 15. között
kerül majd sor, immár a tavalyinál is több kistérségi település
bevonásával. Az elmúlt év pályázatának lezárása után, az 5
éves fenntartási idõszak, valamint újabb intézményi, települési, kistérségi – hazai és uniós
forrásból finanszírozott – fejlesztéseink megvalósításához is
sok erõt, jó egészséget, sok örömet, egyéni és szakmai sikert kívánok valamennyi pomázi és
környékbeli pedagógusnak.
Morvay Zsuzsanna,
NOIKSZ vezetõ, a kistérségi
Oktatási Tanács elnöke
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KÖZÉLET

Gyurmázzunk együtt!
„Magánbölcsi és -ovi –
Képességfejlesztés… Lassan
elérkezett az idõ, hogy megértsük a különbséget, és megtaláljuk az összhangot a két
teljesen különbözõ pedagógiai terület között.
Örömteli jelenséget figyelhetünk meg az utóbbi idõben
a kisgyermek-ellátás területén. A régióban nagyon sok
baba születik, akiknek ellátását az önkormányzati intézmények (óvodák, bölcsõdék)
már nem tudják teljes mértékben biztosítani, így napról
napra nõnek ki a földbõl –
mint egy jó termés esetén – a
magánbölcsik és -ovik, családi napközik. Vidám, csalogató plakátok, programok hívják a családokat: nem könnyû a választás.
A gyermekeket igazán szeretõ pedagógust szinte az elsõ pillanatra felismerni: személyisége lágy, mégis határozott, hangja kellemes tónusú, ha mosolyog, nem csak az ajka mozdul, hanem a szeme is, egész arca csupa mosoly és derû. Ez a dolog emberi része,
amit külön kell tudnunk választani a
szakmai ismeretektõl. Kitûnõ óvodapedagógusokat ismerek, akik a gondozáson, nevelésen túl csodálatos mozgásos,
kézmûves, zenei és egyéb külön foglalkozásokat tartanak a gyermekeknek.
Viszik õket színházba, madárlesre, állatkertbe, lovagolni… Szakterületükön
a maximumot teljesítik, és ez így is van
rendjén; kisgyermekünket jó helyen
tudhatjuk.
Ám létezik egy másik gyermekfoglalkoztató terület is: a valódi képességfejlesztés. Ez nem egész napos ellátás, ha-

nem heti 1-2 órás koncentrált játékos
fejlesztés. Miért van erre szükség? A
mozgás, beszéd, szociális érettség és
kognitív (megismerõ) funkciók, mint
alapképességek mellett léteznek az ún.
részképességek, melyeknek a majdani
sikeres iskolai helytállásban komoly felelõsségük van. Ilyenek pl. az intermodalitás, szerialitás, vizuális és auditív memória, -differenciálás, -diszkrimináció, vizuomotoros koordináció, téri
tájékozódás, figyelem megosztás
képessége… stb. Ez már nem az óvodapedagógia, hanem a fejlesztõ- és gyógypedagógia területe. A nagyszerû az
egészben az, hogy a két intézményi ellátás nem zárja ki egymást, sõt inkább
kiegészíti: elmegyünk képességfejlesztésre 1 órácskára, aztán megyünk a
bölcsibe, oviba.
A 45 perces képességfejlesztõ foglalkozások mindig úgy épülnek fel, mintha minden egyes alkalommal megszületnénk, s a foglalkozás végére eljutunk

a jelen pillanat legügyesebb szintjéig.
Ennek komoly – pszichológiai alapokra
épülõ – didaktikai lépései vannak, melyeket csak képesített gyógy- és fejlesztõpedagógusok, konduktorok tanultak,
gyakoroltak és ismernek. A foglalkozás-sorozat megkezdése elõtt egy ismerkedõ játék során kerül feltérképezésre kisgyermekünk képességprofilja,
amire alapozva a max. 4 fõs kiscsoportos foglalkozások tematikája épül. A
kerek képességprofil elérése idõnként
hosszú folyamat, de gyermekünk ebbõl
„csak” azt érzi, hogy vidám, kihívásokkal is tarkított irányított játékban vesz
részt. Így iskolás korában nem kell
különtanárhoz szaladgálni, gyermekünk
könnyen és önállóan veszi az akadályokat – nemcsak az iskolában – hanem
majdan a nagybetûs ÉLET-ben is.
No, de térjünk rá a címben olvasott
„gyurmázásra”. Egy alkalommal
sógyurmából készítettünk sünit. Ahogy
a napok teltek, a gyurma egyre inkább
keményedett, már alig lehetett gyúrni.
Már nem volt képlékeny. Azonnal megjelent elõttem az a képi asszociáció,
hogy mennyire fantasztikusan képlékeny és alakítható egy 0-3 éves kisgyermeki agy (mint az aznap kikevert
sógyurma). Kicsit már „másnapos” a 36 éves gyermekek „gyurmája”, 6-7 éves
kor fölött pedig már elkezd beszáradni:
a gyurma nehezen formázható, az agyi
érési folyamatok lassan lezárulnak, így
az elmaradt részképességek sokkal nagyobb erõfeszítések árán támogathatók,
nagyobb a küzdelem, s több a kudarc
esélye.
Nekünk szülõknek gyermekünk a legfontosabb kincsünk, bármit megadnánk
neki, hogy boldog legyen. Az életre
szóló képességeknél nincs nagyobb
ajándék.
Zeke Anita

KÖSZÖNET AZ EMBERSÉGÉRT!
– Jó, hogy jössz, papa, az unokád már
nagyon vár, hogy menjetek biciklizni –
ezzel fogadott nejem hazaérkezésemkor.
Persze, már én is vártam a lehetõséget.
Nemrég készítettem unokámnak egy kis
ülést a vázra, amelyet a kormány mögé
szereltem. Nagyon jó a tanuláshoz, a
gyermek „együtt vezet” azzal, aki viszi.
Bukósisakot fel (a gyereknek), aztán
mehetünk! Tekintve, hogy késõ délutánra járt, én már nem akartam az idõt a sisakom elõszedésével húzni. A Huszár
utcába készültünk, a SPAR parkolójában jól lehet karikázni. Az Álmos utcáról a Huszár utcába kanyarodva lassan
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megelõztünk egy családot, (gondolom),
elöl apuka, utána kisfia, utána anyuka,
mindnyájukon sisak. Jó volt õket ily
sportosan látni. Mi is elég lassan, komótosan mentünk. Talán 100 métert megtéve, a posta és a SPAR között unokám lába valahogy bekerült a kerék és a villa
közé, az elsõ kerék ezért leblokkolt, mi
pedig átestünk a kerék felett, fejjel az
aszfaltra. Mint késõbb kiderült, a gyerek
lába kicsit megnyomódott, (két hét
gipsz, de már nyoma sincs), az ijedtség
nagy volt, nagyon sírt. A papa nagyot
koppant az aszfalton, fejsérülés, nagyon
vérzett. Egy kedves hölgy (nem tudom,

ki volt, de köszönet neki), unokámat
ölébe vette és próbálta csitítani, vigasztalni. Valaki, aki látta a történteket,
mentõt hívott. Két kocsi is gyorsan elõkerült, így a sérültek gyors ellátásban részesültek, és igen gyorsan kórházba kerültek.
Nagy részben ennek a gyorsaságnak
tudható be, hogy van lehetõségem megköszönni ismeretlenül is a segítségnyújtók emberségét, azonnali reagálásukat a
történtekre (10 napig az orvosok nem
tudták, megmaradok-e).
Köszönet az emberségért!
Nagy Andor

KÖZÉLET

LÁTOGATÓBAN LEÁNYFALUN

E

gy szép õszi napon, a
Szociális Szolgáltatási
Központ idõsei közül
15-en, Leányfalura látogattak, a Beneficium Alapítványhoz. A meghívás alapját
egy fõzõverseny képezte,
melyre mi is beneveztünk!
Az egész, még tavasszal a
Szociális- és Esélyegyenlõségi Hét keretén belül megrendezett Idõsek Majálisán
kezdõdött. Erre az alkalomra
ugyanis meghívtuk a Beneficium Alapítvány idõseit is és
nagy örömünkre elfogadták
meghívásunkat! Akkor megállapodtunk, hogy továbbra
is kapcsolatban maradunk,
folytatjuk a közös programokat. Így jutottunk el hozzájuk, az évente megrendezésre kerülõ Fõzõversenyre!
Az egész napot ott töltöttük, az idõsek nagyon jól
érezték magukat! Ebben az
évben mindenki egységesen, pásztortarhonyát fõzött,
amelyet az idõsek és a munkatársak együtt készítettek
el.
Az ebéd elkészülte alatt

meghallgattuk egymás mûsorát. Mi dalokkal és versekkel készültünk. Jó hangulatban telt a „várakozás”. Az
eredményhirdetés után – mi
a negyedik helyezést értük el
a hétbõl – együtt fogyasztottuk el a „pályamûveket”! A
„Pomázi” tarhonya igen kelendõ volt!
A nap folyamán az idõjárás is kegyes volt hozzánk,
egy rövid idõre eredt csak el

az esõ, de a jó kedvet ez sem
vette el. Az idõsek beszélgettek, ismerkedtek egymással,
és mindannyian várják, hogy
újra együtt lehessenek. Az
ebéd után közös éneklés, nótázás következett, melybe
szinte mindenki bekapcsolódott. Voltak, akik még táncra
is perdültek. A hazafelé vezetõ úton is végig errõl beszélgettünk, úgy érzem hasznos volt az együtt töltött idõ.

Jó volt megismerni egymást,
beszélgetni a hasonló helyzetekrõl, utakról. Körülnézni
mások, mit csinálnak, hol és
hogyan élnek, stb. Ötleteket
meríteni egymástól, akár
szakmai dolgokban is!
Ezúton is köszönjük a
meghívást, nagyon jól éreztük magunkat! Várjuk a folytatást!
N. A.
SZSZK ment. hig. mts.

10 éves a város
Vicsi László polgármester
szeptember 18-án megnyitotta a
kertbarátok 40. terménykiállítását, s ezzel megkezdõdtek Pomáz
hetének eseményei. A nagyszámú érdeklõdõt az egyesület tánccsoportja és énekkara szórakoztatta. A hét gazdag programjait
szeptember 25-én a családi és civil nappal, R-Go koncerttel és
tûzijátékkal zárják, amelyen részt
vesznek a testvérvárosok delegációi: Martin Büchner Oberhausen-Rheinhausen és Pavel Buksalewicz Krzywin polgármestere
vezetésével.
V. M.
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI
AZ OLVASÓKAT POMÁZ VÁROSBAN
ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETEN
2010 SZEPTEMBERÉBEN TÖRTÉNT
RENDÕRSÉGI ESEMÉNYEKRÕL:

P

omáz városban szeptemberben a 2009. év
ezen hónapjához viszonyítva az ismertté vált bûncselekmények csökkentek,
ami igazán örömteli számunkra. Csökkentek a lopások, betöréses lopások, ittas
vezetés, közlekedési balesetek számai. Az is örömteli,
hogy – amint azt az elõzõ lapszámban írtam – a gépjármûfeltörések száma drasztikusan csökkent (2), amióta vendégszeretetünket „élvezi” az a személy, aki ezen
bûncselekményekkel megalapozottan
gyanúsítható. Továbbra is megkérem
önöket, hogy a bevásárlás során is figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk személyes dolgainkat, értékeinket a bevásárló kocsiban, mert onnan könnyen ellophatják, vagy benne felejthetik.

NE FÕZZÖN!
– VIGYE HAZA!
Családi menü
4 fõ részére
– 2500 Ft-ért
- leves,
- vegyes tál körettel,
- savanyúság
Rákos Vendégház,
06-20-9890-265
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Közeledik a fûtési szezon. Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a környezõ erdõkben fokozott és szinte folyamatos
ellenõrzéseket tartunk a falopások megelõzése érdekében. Minden év ezen idõszakában mindig fölhívom a figyelmüket arra, hogy óvakodjanak az idegen és
ismeretlen faárusoktól. Még csak most
kezdõdik a hideg idõszak, de sajnos már

ismételten történt olyan eset,
amikor elõre fizettek egy ismeretlennek a fáért, vagy
nem azt a minõségû fát kapták, amit megrendeltek, vagy
nem azt a mennyiséget, amit
kifizettek. Ezen tény, általában csak órákkal a történtek
után derül ki, amikor az idõs
állampolgárok hozzátartozói
hazaérnek, és el szeretnék
rakni a fát télire. Ismételten
kérem önöket, hogy csak ismerõs árustól, vagy megbízható helyrõl vásároljanak fát.
Fölhívom a figyelmüket,
hogy a tulajdon elleni szabálysértésekre
vonatkozó
szabályok
megváltoztak.
Szinte a legfõbb változás,
hogy ezen szabálysértések
már elzárással is büntethetõk.
A lap hasábjain a terjedelme
miatt részletesen nem tudom
önöket tájékoztatni a változásról, de az érdeklõdõknek
állok rendelkezésükre a hivatalomban.
Októberben folytatjuk a sebességellenõrzéseket, és nemcsak Pomáz, hanem Budakalász területén is, fõleg az iskolák környékén.
Kívánok önöknek balesetmentes közlekedést, és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes,
õrsparancsnok

SZOLGÁLTATÁS
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

Világunk és elveink XII.
A polgári jogi alapelvekkel foglalkozó
cikksorozatunk záró részéhez érkeztünk.
Az elõzõ számban további eseteket és öszszefüggéseket kívántunk bemutatni a polgári jog egyik legérzékenyebb, legszebb
elvének körében, az elvárható magatartás elve körébõl. A kiinduló tételt idézzük fel. A Ptk. 4. § (4)
bekezdése elõírja, hogy amennyiben a Ptk. szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ezt
a szabályt elemeztük példák segítségével elõzõ alkalommal.
A törvényhely azonban
folytatódik, ezek szerint: „saját felróható magatartására
elõnyök szerzése végett senki
sem hivatkozhat.” Ezzel az
általános szabállyal a törvény
egyrészt iránymutatást kíván
adni minden polgárnak arra
vonatkozóan, hogy a törvény
nem támogatja azt az etikátlan, esetenként súlyosan erkölcstelen magatartást, amikor valaki maga mulaszt, ártó
magatartást tanúsít, kárt okoz,
szerzõdést szeg stb., és utóbb
a jogviszonyban ebbõl a maga
számára elõnyt kíván kovácsolni. Ez a törvény „tanító”
célja és hatása, hiszen az elv
szétsugárzik a társadalomban
és alakítja a polgárok tudatát,
iránymutatást adva és erkölcsösebb magatartásra sarkallva õket. Másrészt a bíróságok
ezt a szabályt a konkrét jog-

esetek megoldásához a perekben is alkalmazhatják, ezzel
az ilyen etikátlan elõnyszerzõ
ügyeskedésnek gátat szabnak.
(Zárójelben és nem kis büszkeséggel mutatunk rá, hogy a
törvény erkölcse igenis jelen
van, még ha a társadalom
gyakorlatában és az igazságszolgáltatásban ennek hatását
elégtelennek is érezzük!)
A bírói gyakorlatot szemlélve: volt házastársak lakáshasználatával kapcsolatban
felmerült jogvitában jogszerû
a lakáshasználati jog ellenértékére és a használati díjra vonatkozó igény is, amennyiben
a lakást elhagyó személy a
közös tulajdonban álló lakást
nem önszántából, szabad akaratából, hanem házastársa
szándékos, erõszakos magatartása miatt hagyja el.
Alkalmazásra kerül ez a

szabály az ajándékozás körében is. Az ajándékozás egy
olyan szerzõdés, amely ugyan
kétoldalú, hiszen az ajándékozás érvényességéhez a
megajándékozott elfogadó
nyilatkozata is kell, ugyanakkor a vagyoni mozgás egyik
oldalról ingyenes, azaz a
megajándékozott vagyona
csak gyarapodik (miközben
az ajándékozó vagyona csökken!). Tekintettel erre az egyoldalú vagyonmozgásra, a
törvény az ajándékozó részére
bizonyos jogokat biztosít, így
többek között az ajándékozó
az ajándékot bizonyos feltételek fennállta esetén visszakövetelheti. Így az ajándék viszszakövetelhetõ, ha a feltevés,
amelyre alapítottan az ajándékozásra sor került, elenyészik
(felmenõ leszármazói közül
egyre hagyja értékes szerszámkészletét vagy munkagépeit arra tekintettel, hogy az
adott szakmát az a leszármazó
tanulja). Ha azonban a feltevés meghiúsulását maga az
ajándékozó felróhatóan, tudatosan okozza, akkor erre a körülményre alapítva visszakövetelése nem kaphat helyt. (A
fenti példában, ha a szülõ,
nagyszülõ maga veszi ki a
képzést nyújtó iskolából a

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 egyre rövidülõ napokon szinte állandóan esik az
esõ. A ház körüli tennivalók
sürgetik a gazdát. Fel kell
szedni a fagyérzékeny növények gumóit (canna, dália,
kardvirág). Most kell ültetni
a tavasszal virágzó növények
hagymáit (tulipán, nárcisz,
jácint, krókusz). Ezek tavasszal varázsolnak üde színeket kertünkbe. Utoljára
nyírjuk le a pázsitunkat, ne
legyen se túl magas, se túl
alacsony. A nyesedéket takarítsuk le, a talaját pázsitszellõztetõvel dolgozzuk át. A

gép a kölcsönzõkben néhány
száz forintért bérelhetõ.
A kint tartott szobanövényeket vigyük fagymentes
helyre (hibiscus, leander, angyaltrombita, datolyapálma).
Ezeket õsszel nem vágjuk
vissza, hanem télen és tavasszal mérsékelten öntözzük. Ugyanez vonatkozik a
többi szobanövényünkre is.
A kaktuszfélék a világos
lépcsõházakba kerülhetnek. Az amariliszhagymák öntözését fokozatosan csökkentsük, majd
szüntessük be. Hajtatá-

sát, virágoztatását januárfebruárban kezdjük, cserépbe helyezve alaposan megöntözzük, és a bimbók megjelenéséig meleg, sötét helyen tartjuk. Ezután világos
hûvös helyen virágoztatjuk.
Ha a talaj engedi, kezdjük
el az õszi ásást. A földet
hagyjuk darabosan, a téli fagyok porhanyóssá teszik, s

megajándékozottat, e felróható magatartás miatt a visszakövetelése nem lehet alapos.)
A házasság felbontása esetén – állapította meg a bíróság
– a házastárs által korábban
házastársának juttatott ajándék
utóbb nem követelhetõ vissza
arra alapítva, hogy az ajándék
juttatásakor az ajándékozó abban a tévesnek bizonyult feltevésben volt, hogy a felek házassága tartós lesz. Megállapítható volt ugyanis, hogy a
házasság felbomlása kizárólag
az ajándékozó házasfél saját
felróható magatartására vezethetõ vissza, ezért erre alapítottan az ajándék visszakövetelésének nincs helye.
Ugyancsak alkalmazható a
tárgyalt szabály a tartási szerzõdések körében. A tartási szerzõdés esetében az ápolás, gondozás
érdekében vagyonát vagy annak
egy részét az eltartott az õt a
szerzõdés alapján eltartó javára
leköti, arra átruházza. Elõfordulhat, hogy utóbb a vagyon ezen
juttatását – saját megfontolásból
vagy hozzátartozói, örökösei hatására – megbánja és meg kívánja változtatni. A szabály alkalmazásával
megállapítható
ugyanakkor, hogy a tartási szerzõdés teljesítésének, a tartásnak,
gondozásnak alapos indok nélküli visszautasításával az eltartó
nem teremthet alapot a szerzõdés egyoldalú megszüntetésére,
hiszen saját felróható magatartására elõnyök szerzése végett
senki sem hivatkozhat.
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

tavasszal korábban kezdhetjük el a munkákat. Az ásással az érett komposztot is bedolgozhatjuk.
A hónap közepétõl lombhullás után ültethetjük a facsemetéket. Az idei nyár csapadékban gazdag volt, elszaporodtak a gombabetegségek, ezért réztartalmú szerekkel végezzük a lemosó
permetezést. Az ereszcsatornákat takarítsuk ki a falevelektõl, mert télen dugulást
okoznak.
Készüljünk a halottak
napjára, tegyük rendbe
hozzátartozóink sírját.
Ültessünk árvácskát és
krizantémot!
Czilinger
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