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INGYENES

A

helyi „bársonyszékért” négy jelölt lépett
ringbe. A nyertes
3661 szavazattal, 64 százalékkal az elõzõ négy évben is
kormányzó Vicsi László Csaba lett. A fölényét százméteres síkfutókkal szemléltetve
írhatjuk, hogy amikor átszakította a célszalagot, két vetélytársa még 30 méternél sem
járt, a harmadik éppen elrugaszkodott a rajtgéprõl.
Jelentõs a különbség a
polgármesterjelölt és a képviselõjelöltek eredménye között
is. 64, illetve 42 százalék. Ez
nagyon erõs legitimációs erõt
állít a város elsõ emberének a
háta mögé. Mellesleg egyezik
azzal a közvélemény kutatással, ami 500 fõs mintával készült 2009 végén.
Az egyéni körzetekben átlag 600 és 700 közötti számban jelentek meg a választók.
Az ötven százalékuknál (300350) csak ketten kaptak több
voksot. 131-el csak Vicsi
László jutott túl a felezõ vonalon. Ez neki a körzetében
59 százalékot ér, ami a csapatának tagjaihoz képest ismét

meggyõzõ elõny. Különösen
akkor, ha felfigyelünk arra,
hogy két képviselõjelölt kétszáznál több szavazattal maradt el az 50 százaléktól.
2006-ban ezerrel többen
mentek el szavazni, mint
most, 2010-ben. Akkor Vicsi
László 2500 igent kapott. Október 3-án a kevesebb voksból 3661-et. Ha összeadjuk a
8 fideszes jelöltre leadott xeket, benne a régi-új polgármesterét is (449) 2566-ot kapunk. Hogyan lett ebbõl
3661? Úgy, hogy sem a Jobbik Magyarországért Egyesület, sem Magyarok Szövetsége nem indított polgármester
jelöltet,s a tagjaikat jobboldaliaknak ismerjük. A két politikai formáció a saját képviselõ
jelöltjeinek összesen 1082
igent adott. Ezek Vicsi Lászlónál kötöttek ki. Még néhány
baloldallal rokonszenvezõ is
úgy gondolhatta, hogy egye
kutya, fideszes, de jól teljesített 2006 óta, és rászavazott.
Azt tényként állapíthatjuk
meg, hogy a pomázi jobb oldal felsorakozott mögé, erõs
legitimációt biztosítva neki.

Pest megyében a 10 ezer
lakosnál többet számláló településeken a Fidesz–Kereszténydemokrata polgármesterjelöltek közül csak ketten értek el 64 százaléknál jobb
eredményt. Egyikük vetélytárs nélkül indulhatott.
Még feltûnõbb Vicsi László szereplése, ha idézem,
hogy az említett pártszövetség polgármester jelöltjei országos átlagban 50 százalék
körüli eredménnyel gyõztek.
Talán megkockáztathatjuk,
hogy a 10-12 pontos többletet
Vicsi László az elsõ ciklusában végzett munkájának köszönheti. A jól mutató pártszín mellett ezért döntöttek a
szavazók nagy számban,
hogy folytassa.
A nagy bizalom, nagy elvárást és nagy felelõsséget jelent, ezt jó lesz szem elõtt tartania. Ebben a lapban már
megírtam, hogy a hatalom
olyan, mint a jég. Aki nem
tud vele élni, hamar elolvad a
tenyerében, vizzé válik, és kifolyik belõle.
Vicsotka Mihály

ÜNNEPEINK

A gyõzelemnek
nem volt esélye
1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulóját az emlékmûvénél ünnepelte Pomáz közügyek iránt érdeklõdõ közönsége.
Vicsi László polgármester a köszöntõjében arról beszélt, hogy a vesztes második világháború után Magyarország szovjet befolyás alá került. A hatalom a moszkoviták által vezetett és onnan irányított
kommunista párt kezébe került. A téeszesítéssel és az államosítással a társadalmat
olyanná alakították át, amilyen még sohasem volt. A vas és acél, a gumipitypang
és a gyapot országa lettünk. A kemény
önkényuralom fekete autót küldött azokért, akik rossz szót mertek mondani rá.
Ezért ûzte el a nép 1956 õszén a méltatlan
vezetõket. A magyarok ekkor összefogtak, miként a 90-es évek elején és 2010
tavaszán illetve õszén. Az egyetértés
eredményezte, hogy néhány ezer fegyveres szembeszállt a világ legerõsebb hadseregével. Ma már tudjuk, hogy a gyõzelemnek nem volt esélye, de a szabadságharc elindította az önkényuralmi rendszer
bomlását. A bajban tapasztalható összefogás kell, hogy éltesse az országot.

Szlávikné Katona Mária az ünnepi beszédében (képünkön) Magyarország történelmének kiemelkedõ és dicsõ napjának
nevezte október 23-dikát. Idõrendben haladva, napról napra felidézte a november
negyedikéig zajló eseményeket, a pomáziak részvételét, majd a megtorlásokat.
Városunk lakói közül Varga János a rádiónál és a Corvin közben harcolt, ahol
megsebesült. Czimmer Tibor a Széna-téren mentette a sebesülteket, Zséli István a
Corvin közben vett részt a fegyveres harcban, Cserbakõi Endre a mûegyetem tanára a diákjai csoportjával a Móricz Zsigmond körtéren küzdött, Niszler György a
Juta-dombi csata túlélõje börtönbe került,
Nemcsók Vince a Sztálin-szobor ledöntésének mûszaki vezetõje volt. Az elsõ hõsi
halottunk Mészáros György.
Pomázon a rendet és nyugalmat a Nemzetõrség biztosította. Februárban ötõjüket
állították statáris bíróság elé a népi demokratikus államrend megdöntésére irá-

Szabó Anna
és Bálint Ákos
táncjátéka
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Pomázért kitüntetõ
címet kapott
Dúcz Lászlóné

nyuló szervezkedés vádjával. Bóna Zsigmondot és Katona Sándort kivégzik,
Héder Gézát, Rudas Andrást és Szutter
Jánost halálra ítélik, majd az ítéletet életfogytiglanra változtatják. Varga János 13
évi börtönt kap. Fél évvel késõbb a Nemzeti Bizottság vezetõit, Farkas Zoltánt 3
és fél, Kacsovszky Andort 2 és fél, Bence
Dezsõt másfél évi elzárással sújtják.
Szlávikné Katona Mária édesapjának
az édesanyjához intézett utolsó kívánságával fejezte be beszédét: „Vigyázz édesanyámra, és neveld jó magyarrá gyermekeimet!”
Pomáz város önkormányzatának képviselõ-testülete a civil közösségek és intézmények ajánlására Pomáz Díszpolgára címet adományozott Ásztai Csabánénak, posztumusz Pomáz Díszpogára címet néhai Sashegyi Sándornak, Pomázért kitüntetõ címet Dúcz Lászlónénak és
a Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár
Egyesületének.
Az ünnepi megemlékezés részvevõi
megnézték Szabó Anna és Bálint Ákos
táncmûvészek nagyhatású táncjátékát, a
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Vicsi László polgármester
, és Kósa Anikó alpolgármester
az 56-os emlékmûnél koszorúznak

FEKETE
OKTÓBER

Katona Sándorné
és családja a koszorúzáson

városháza parkjában megkoszorúzták a
hõsi emlékmûvet, az új temetõben Katona Sándor, Rudas László és Bánóczy Fülöp János, a régi temetõben Cserbakõi
Endre, Mészáros György, és Farkas Zoltán, a szerb temetõben Szutter János szabadságharcosok sírját.

Az Aradon 1849 október hatodikán
kivégzett tábornokok és társaik emlékét
szép ünnepséggel tisztelték meg a
pomáziak a városháza parkjában.
Könczöl Dánielné a beszédében egyebek mellett kiemelte, hogy a világosi
fegyverletétellel a nagy nemzeti álmok
szétfoszlottak. A 30 ezer fõnyi magyar
seregbõl sokan hallani sem akartak a
megadásról, inkább kóboroltak, vagy
elhagyták hazájukat. Görgey Haynau
helyett azért az oroszok elõtt tette le a
fegyvert, mert azoktól több irgalmat remél, mint az osztrákoktól. A fõvezér
megpróbált amnesztiát biztosítani fõtiszt társainak. Ehelyett azonban 120 kivégzés, 1200 börtön, s 40-50 ezer férfi
kényszerbesorozása következett.
A mártír tábornokokon kívül kivégezték Ormay (Aufenber) Norbertet
(1849. augusztus 22), Nagy Bálintot és
Ákost (augusztus 23), Kazinczy Lajos

ezredest, Kazinczy Ferenc fiát (október
25), Lenkeit (1850 február), 1850-51ben Bergmann József honvéd alezredest, Farkasányi Károly századost, Soltész György õrnagyot, Sági kapitányt,
valamint 1851 augusztus 31-én felakasztották Hank Lajos alezredest.
A megemlékezésen a mûsort a Mátyás Király Általános Iskola harmadikos tanulói adták.
V. M.

Vicsotka

Október 12-én tartotta alakuló ülését Pest megye 43 tagú önkormányzata.
A városunkat képviselõ Vicsi László és Zsebe Zsolt átvette megbízólevelét.
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IDÕSZERÛ
A POLGÁRMESTER
VÁLASZOL

EGYSÉGES TESTÜLET
VICSI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER A POMÁZI POLGÁRBAN MINDEN HÓNAPBAN TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL.

– A helyhatósági választás
elõtt sokat beszélgettünk a
várható eredményrõl. A
FIDESZ–KDNP pártszövetség gyõzelmét minden elemzõ
megelõlegezte. Pomázon a
várakozásai alatt vagy fölött
szerepeltek?
– Az eredmény jobb nem
lehetett volna, hiszen mind a
nyolc egyéni körzetben gyõztünk, s újabb négy évre én is
lehetõséget kaptam a folytatásra. Az más kérdés, hogy a
gyõztes jelölteknek nem mindenütt volt könnyû a dolga.
– Arra gondol, hogy az ellenfelek erõsebbek, gyengébbek, vagy sokan voltak?
– Természetesen. Például
az ötös körzetben Turcsány
Péternek Herpai Sándorral és
Lakatos Miklóssal szemben
kellett helyt állnia. Az elõbbi
több ciklusban képviselõ volt,
a Magyarok Szövetségének
listavezetõje, az utóbbi nyolc
évig városunk alpolgármestere, köztiszteletnek örvendõ
polgára. A kettesben kilencen
indultak, ilyenkor a szavazatok erõsen megoszlanak. A
hármasban a 23 éves kezdõ
politikusnak Viasz Tibornak
volt nehezebb dolga. Azonban a sok munkája meghozta
a gyümölcsét. A „könnyebb”
gyõzelemre példa lehet az én
esetem a hatosban, ott 1994
óta vagyok képviselõ, és az
elmúlt évek munkája tetszett
az ott lakóknak. Itt az nehezítette a dolgot, hogy a törvény
változása miatt a körzet csaknem kétszeresére nõtt. Azonban a „hozzám csatolt” részeken is én kaptam a legtöbb
szavazatot.
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– Elmondaná, hogy milyen
gondolatok foglalkoztatták a
választás elõtti napokban, és
amikor megtudta, hogy gyõztes?
– Bár sokan mondták, hogy
nekem van esélyem, és természetesen az ország politikai hangulatát is ismertem,
bevallom, hogy az utolsó percig nagyon izgultam. 22 éves
korom óta politikával foglalkozom, ez a munkám. Tudom, hogy minden voksolás
tele van váratlan meglepetésekkel. Kiderülhet, hogy az
eddig végzett és általam meggyõzõdéssel jónak tartott
munkát az emberek másként
értékelik. Nem elég az, hogy
az ember megpróbál minden
lehetségest megtenni a városáért. A népszerûségnek nagyon sok rejtõzködõ, háttérben megbúvó eleme is van.
Talán az a legfontosabb,
hogy nem szabad elszakadni
a választóktól. Az elõdöm,
Golub Athanász talán azért is
vesztett 2006-ban, mert a
pomáziak nem érezték, hogy
köztük él. Nemcsak akkor
kell polgármesternek lenni,
amikor 2 milliárdos kötvénykibocsátásról vagy 340 milliós perrõl van szó, hanem akkor is, amikor a néni háza
elõtt beszakadt a járda, és segíteni kell. Persze tudom,
nem mindenkinek lehet segíteni, és ezért néhányan megharagszanak az emberre.
– A saját körzetében képviselõjelöltként 59 százalékot
ért el. A csapata tagjai ennél
sokkal kevesebbet. Még 32
százalékos is van közöttük. Mi
errõl a véleménye? A jobb
vagy rosszabb szereplés kihat
a képviselõ munkájára?
– Szerintem ezt el is kell felejteni. Annál is inkább, mert
az eredményt nagyon sok tényezõ alakítja. Fõként emberés körzetfüggõ. Az más kérdés, hogy a képviselõnek el
kell gondolkoznia azon, hogy
négyévi munkája után miért
kapott kevesebb szavazatot.
Úgy kell dolgoznia, hogy ha
indulni akar 2014-ben, érje el

az 50 százalékot. A politikai
elemzõk azt szokták figyelni,
hogy mennyivel kapott több
voksot a polgármester, mint a
jelöltjei összesen. A magas
százalékot fontos megbízhatósági mutatónak tartják a
polgármester szempontjából.
– 2006 és 2010 között is
megvolt a minõsített többségük a testületben. Ám szerintem a mostani még egységesebb, mint az elõzõ volt.
Egyetértünk ebben?
– Teljes mértékben. A 11
fõs csapatból 10 a városért
akar tenni. Ez hihetetlenül
nagy lehetõség. Ritkán jön
össze ennyire egységes testület. Csak egy képviselõnek
kell eldönteni, hogy beáll-e a
sorba, vagy játssza az ellenzéki szerepét. Bár az utóbbihoz
meggyõzõdésem szerint sokkal több tapasztalatra lenne
szüksége. Az elõzõ testületben Golub Athanász volt a
politikai ellenfél, de neki ehhez megvolt a tudása. Most a
képviselõnõ az elsõ hozzászólását, úgy kezdte, hogy „mi
lokálpatrióták úgy gondoljuk”. Kénytelen voltam felvilágosítani, hogy listán szerzett egyéni mandátumot, legyen szíves a maga nevében
beszélni! Az elõzõ ciklusban
volt olyan képviselõ, akinek
cédulára írták fel, hogy mit
mondjon. Most hasonlót véltem felfedezni. A lokálpatrióták listavezetõje a hallgatók
között ült, és szemmel, mozdulatokkal, arckifejezéssel
irányította a képviselõ aszszonyt.
– Éppen kérdezni akartam,
mit szól hozzá, hogy Potzta
Béla a Pomázi Lokálpatrióták
Egyesületének polgármesterjelöltje nem vette át a listáról
neki járó képviselõi mandátumát. A második helyen álló
Seres János sem, így a harmadik Rózsa Gyöngyvér volt
fõépítész lett a testület tagja.
– Potzta Béla ezzel becsapta 900 szavazóját, persze ezt
még lehetne ragozni és boncolgatni a kiadványaiban lévõ
gazdasági és politikai butasá-

gait, de a választók döntöttek,
és ezt mindenkinek el kell fogadni.
– Igen furcsa, hogy a „lokálpatrióta” listáról Rózsa
Gyöngyvért küldték képviselõnek. Azt a fõépítészt, akinek
néhány hónappal ezelõtt a
rossz munkája miatt kellett távozni a városházáról.
– Az új képviselõ asszony
három évig dolgozott a rendezési tervünkön. Magas fõépítészi fizetésért. Mindig azt állította, hogy rendben halad a
munkával. Csak akkor derült
ki a valóság, amikor a felettes
hatóság a rengeteg hiba miatt
visszadobta a dokumentumot.
Másfél évet késtünk miatta a
rendezési tervvel. Az új fõépítész négy hónap alatt rendbetette, amit Rózsa Gyöngyvér három év alatt képtelen
volt megoldani. A kényszerû
távozása után beperelte az önkormányzatot. Érdeklõdéssel
várom, hogy képviselõként
miként fogja képviselni a város érdekeit.
– Társadalmi alpolgármesternek Kósa Anikót kérte fel.
Miért õt választotta?
– Rengeteg olyan érv szól
mellette, amik számomra
egyértelmûvé tették, hogy õt
kell jelölnöm. Egyrészt legrégebben mellettem dolgozó
fideszes. Másrészt az elõzõ
ciklusban végzett képviselõi
munkájával és a mûvelõdési
ház igazgatójaként bebizonyította, hogy jó szervezõ, szakmailag képzett, a kapcsolata
az emberekkel kitûnõ, ismeri
a várost. Az alpolgármesterséget mellékállásban látja el,
ezért mivel jelenlegi állása
összeférhetetlen az alpolgármesteri kinevezésével a mûvelõdési ház igazgatói állására új pályázatot fogunk kiírni.
– Az eddigiekbõl az derül
ki, hogy a 2010-es helyhatósági választások rendben befejezõdtek Pomázon is...
– Minden a törvények betartásával zajlott. Talán nem
tudom elégszer megköszönni
a választóknak, hogy elmentek szavazni és éltek demokratikus jogukkal.
Köszönöm!
Vicsotka

IDÕSZERÛ

Fontos és reális fejlesztések
fogalmazott fejlesztési elképzeléseket fontosaknak és reálisaknak nevezte. Azok-miként
a párt országos politikája isnem egyéni, hanem közösségi
célokat szolgálnak. Megemlítette, hogy a közigazgatás átszervezése után több feladat
vissza fog kerülni az államhoz.
A következõ négy esztendõben a kistérség sikere attól fog
függni, hogy az önkormányzatok jó együttmûködést fognak-e kialakítani egymással.
Abban bízik, hogy csapatmunka lesz, s õ a maga részérõl ebben rendelkezésre fog állni.
Biztosította a kampányzáró
részvevõit arról, hogy a jelöltek élvezik a támogatását.
Vicsotka

S

zeptember 30-án a mûvelõdési házban kampányzáró rendezvényt
tartott a Fidesz. Vicsi László
polgármesterjelölt támogatására megjelent dr. Simicskó
István a Honvédelmi Minisztérium államtitkára (képünkön jobbra), és Hadházy Sándor körzetünk országgyûlési
képviselõje.
Dr. Simicskó István elmondta, hogy a Fidesz–KDNP
kormány új honvédelmi politikába kezdett, amelyben az
ember, a katona az elsõ, legfontosabb a katonák megbecsülése, az életpálya modell
kialakítása. Aki a haza szol-

gálatát vállalja, lássa mire
számíthat. Kiemelt feladatnak
minõsítette a teljesen lerombolt tartalékos rendszer kiépítését. Az államtitkár szerint a
politikának is az emberrõl
kell szólnia. Véget kell vetni
a nagyképûségnek, a korrupciónak, a hatalmaskodásnak,
szerényen tisztességes munkát kell végezni. Személyes
garanciát vállalt arra, hogy
megválasztása esetén Vicsi
László és képviselõ jelöltjei,
mint 2006 és 2010 között,
mindent megtesznek Pomáz
elõrehaladásáért.
Hadházy Sándor a Fidesz
választási programjában meg-

A hataloméhség útja
Az írásom mondandójának gyökerei 2003-ra nyúlnak viszsza. Az akkori polgármester Golub Athanász a szerkesztésemben megjelenõ Pomázi Polgárt megszüntette. Csak a képviselõ-testület követelésére indíttatta újra 2006 áprilisában, természetesen új szerkesztõvel. A bevezetõ azért érdekes, mert 2004
novemberében megjelent az „Otthonunk Pomáz, amelynek az
alapítója Golub Athanász. A megmaradt helyi médiában ezután csak a „bölcs vezetõ” gondolatai és tettei jelenhettek
meg. Volt olyan lapszám, amelyben tízszer nézett farkasszemet Golub Athanász fotója az olvasóval. Így jutottunk el a
2006-os választáshoz, amikor a polgármester a saját színes újságja és az általa létrehozott Hajrá Pomáz Egyesület birtokában biztosra vette az újraválasztását. Nagy bukás lett. Csak három képviselõjük jutott be a listáról.
Kemény ellenzékbe vonultak, az Otthonunk Pomáz maradt a
sértõdött csapat zászlóshajója, amelyhez aztán csatlakozott a
Potzta Béla tulajdonában lévõ Dera TV is. Minden jó volt nekik, ami a városnak rossz. Pocskondiázták azokat, akik nem
voltak hajlandók rugdosni a 2006-os választáson nyertes csapatot és Vicsi Lászlót. Kifejezetten veszélyes csapatnak tûntek.

Aztán 2010 elején valami történt a háttérben. Az Otthonunk
Pomázból és a Dera TV-bõl lassan kikopott Golub Athanász
és a Hajrá Pomáz Egyesület. Feltûnt a Pomázi Lokálpatrióták
Egyesülete és élre tört Potzta Béla és csapata, amelynek a
holdudvarát azért a Hajrá Pomázosok alkották. A lánc változott, de a kutya ugatásának iránya a régi maradt. Minden
rossz, amit a vezetõk csinálnak, s milyen jó lesz az élet, ha õk
nyernek. A lokálpatrióták ígéretei elárasztották a várost.
Potzta Béla, immár polgármesterjelölt a bobpályától a mûjégpályáig mindent megígért. Golub Athanász 2002-ben vízi élményparkot, uszodát és fedett jégpályát. Mintha súgták volna
egymásnak a kampányprogramot. Potza Béla azt állította,
hogy ezekre a pénz is megvan. Golub Athanász azt ígérte,
hogy 4 év alatt 3 milliárddal növeli a város vagyonát, ehelyett
3 milliárd adósságot halmozott fel. Ma is ennek a terheit nyögi a település. Mi lett volna velünk, ha most Potzta Béla nyer?
A bobpályából és a mûjégpályából ítélve újabb 3 milliárdos
adósság?
Szerencsére a választók bölcsek voltak 2006-ban és 2010ben is. A demagógia, dilettantizmus és hatalomvágy helyett
az igazságot, szakértelmet és szolgálatot választották. A Hajrá Pomáz a hátán a Pomázi Lokálpatrióták Egyesületével lecsúszott a történelem süllyesztõjébe.
-vim-

2010/11. Pomázi Polgár 5

IDÕSZERÛ
ZSEBE ZSOLT
az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden páratlan hónap második csütörtökén 18
órától a Mesedombi óvodában és minden páros
hónap második csütörtökén 17 órától a városházán a képviselõi szobában tart fogadóórát.

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.
VIASZ TIBOR
a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 0620-360-7418
Minden hónap második és negyedik
csütörtökén 18–20 óráig fogadóórát tart, a
Teleki-Wattay kastélyban. (Templom tér 3.)
KÓSA ANIKÓ alpolgármester
és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán.
TURCSÁNY PÉTER
az 5-ös választókörzet képviselõje
Minden hónap 2. szerdáján 18 órakor tartja
fogadóóráját a FIDESZ Irodában a Pagodáknál.
Aktuális kérdéseiket elõzetesen is jelezhetik
a turcsany@krater.hu email-címen.
VICSI LÁSZLÓ polgármester
és a 6-os választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfõjén 13 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán.
NAGY ATTILA
a 7-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor
tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlõjében.
RÉDEI IMRE
a 8-as választókörzet képviselõje.
Tel.: 06-20-9289-718
E-mail: redei.imre@freemail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
A Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.
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JELENTÉS AZ
ÜLÉSTEREMBÕL
Dr. Pintér Katalin a Helyi
Választási Bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévõket a
választás eredményérõl: ismét polgármester lett Vicsi
Láaszló
Csaba
FideszKDNP. A nyolc egyéni választókerület mindegyikében
szintén a Fidesz–KDNP jelöltjei nyertek. Emelkedõ sorrendben Zsebe Zsolt, Halászné Gambár Mária, Viasz Tibor, Kósa Anikó, Turcsány
Péter Pál, Vicsi László Csaba, Nagy Attila, és Rédei Imre. Kompenzációs listáról önkormányzati képviselõk let-
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KIMAGASLÓ
MUNKÁT VÉGEZTEK
tek: Duró Imre MSZP, Rózsa
Gyöngyvér Pomázi Lokálpatrióták Egyesülete és Sarkadi
Attila Ferenc Jobbik Magyarországért Egyesület.
A helyi Választási Bizottság Elnöke bejelentette, hogy
a kisebbségi választás is lezajlott, õk késõbb tesznek esküt. Kiemelte, hogy a helyi
választási iroda dolgozói a
jegyzõ vezetésével kimagasló
munkát végeztek, ritkán találkozni ilyen összehangolt, jól
szervezett csapattal.
Ezután következett az önkormányzati képviselõk, majd
a polgármester eskütétele.
Vicsi László, az ismét megválasztott polgármester a köszöntõjében azt hangsúlyozta,
hogy a választások befejezése

után be kell fejezõdni a politikai csatározásoknak,s csak
egy célja lehet mindenkinek,
hogy Pomáz fejlõdéséért dolgozzon. Mindenkinek megköszönte a választásokon való
részvételt, s kifejezte azt a reményét, hogy a polgári kormány önkormányzati politikájának segítségével a településünk többet gyarapodik,
mint 2006 és 2010 között. Azt
mondta, hogy megtiszteltetésnek érzi, hogy a választók bizalmából ismét polgármester
lehet és minden tõle telhetõt
megtesz, hogy csalódást ne
okozzon.
A testület tagjai a jogszabályok alapján megszavazták
a polgármester illetményét és
költségtérítését, valamint a

A külsõs bizottsági tagok: Dr. Czink József,
Molnár Róbert, Demján Sándor, Thurzó László
és Zsidei János eskütétele

PORTRÉ

Az elsõ nõi alpolgármester
Az október 19-i képviselõ-testületi ülésen Vicsi László
polgármester azt indítványozta, hogy Kósa Anikót válasszák meg társadalmi alpolgármesternek. Kissé fellengzõsre hangolva az írást kijelenthetem, hogy „történelmi” esemény részesei voltunk, mert eddig ezt a
tisztséget a gyengébb nem képviselõi közül senki nem
töltötte be. Abból a meggondolásból, hogy „hátha valaki nem ismeri” bemutatjuk õt az olvasóknak.

szabadságmegváltását. Az
utóbbi felét Vicsi László a
vörösiszap
károsultjainak
ajánlotta fel.
Utolsó napirendként Szabóné Bartholomaei Krisztina
jegyzõ felolvasta a Szervezési
és Mûködési Szabályzat módosításait, amelyek végleges
formába foglalásához het hónap áll az önkormányzat rendelkezésére.
Az október 12-ei alakuló
ülést 19-én követte a második. Ezen már visszatért a
megszokott munkarend. A lejárt határidejû határozatok áttekintése után jöttek a lakossági ügyek, ahol teljesen szokatlan módon egy képviselõnek sem volt mondandója. Ez
gyorsította a haladást, mert
máskor ez a napirend két óra
hosszáig is eltart.
Nagy Attila képviselõt
megválasztották jegyzõkönyv
hitelesítõnek, majd következett Vicsi László javaslata az
alpolgármester személyére.
Meglepetést nem okozott a jelölése, mert régebben kiszivárgott, hogy Kósa Anikó
képviselõt kéri fel a tisztségre. A törvény szerint az alpolgármestert titkos szavazással
kell megválasztani. A szavazatszámláló bizottság jelentése az elõzetes várakozást igazolta, 2010 és 2014 között
Kósa Anikó a város mellékállású alpolgármestere. Megválasztották a négy bizottság elnökeit, tagjait és külsõseit. Az
utóbbiak azonnal letették az
esküt. Elfogadták a rendeletmódosítást az önkormányzati
képviselõk tiszteletdíjáról és
juttatásairól.
Vicsotka Mihály

– Hogyan került kapcsolatba a politikával?
– 1993-ban léptem be a Fideszbe. A Pest megyei Önkormányzatban 1998-ban
kezdtem, és azóta is az oktatási, mûvelõdési, mûemlékvédelmi bizottságban dolgoztam, külsõ vagy belsõ
tagként. 2002-ben lettem
Pomázon képviselõ, 2006ban ismételten megválasztottak és ekkor már ISIK bizottság elnökeként és a helyi Fidesz alelnökeként tevékenykedtem. Ezzel párhuzamosan maradtam a megyénél is.
Az elõzõ ciklusban Tatabányán a Duna-Vértes Regionális Hulladékgyûjtõ Társulás alelnökeként képviseltem
Pomázt. 2007-tõl vagyok a
mûvelõdési ház igazgatója.
– Mozgalmas pályafutás…
Milyen képzettségekkel rendelkezik ezekhez?
– Több lábon állok, nagy
„papírgyûjtõ”
vagyok.
Egyebek mellett virágkötészetet, természetgyógyászatot tanultam, kézmûves tanfolyamokat végeztem, de kirakatrendezõi és üzletvezetõi végzetségem is van.
PHARE-program keretében
elvégeztem a „Nõk a közéletben” szakmai továbbképzést. A Semmelweis
Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi
Karán
sportmenedzser szakon szereztem elsõ diplomámat,
másodikat kulturális menedzser szakon kaptam.
– Miért pont ezeket?
– A sport a szívem csücske. Hosszú ideig balettoztam. Szeretem a Forma 1-et,
a jégkorongot, a focit. A
debreceni jégkorong, majd

késõbb a kézilabda VB szervezésében is részt vállaltam.
Ha felépül a kézilabda akadémia szívesen mondanék
igent egy szakmai kihívást
jelentõ felkérésre. Máig sajnálom, hogy a bizottságunk
a pénzhiány miatt nem tudta
úgy segíteni a városi foci
fejlõdését ahogy szerettem
volna. A másik nagy szerelmem a kultúra, a mûvelõdés:
nagyon szeretek a mûvelõdési házban dolgozni, ahol
ma már jó csapatszellem és
légkör uralkodik.
– Hogy vetõdött fel az alpolgármestersége?
– Magam sem tudom.
Amikor a polgármester elõször kérdezte, hogy mit szólnék hozzá, ha engem kérne
fel, meglepõdtem. Két hét
gondolkodási idõt kértem. A
mûvelõdési ház vezetéséhez
megvan a szakképzettségem
és a kvalitásom, az itt eltöltött 3 év – úgy érzem – engem igazol. Beszélgettem
barátaimmal, kikértem a
környezetem véleményét,
nagyon kedves barátnõm és
férje sokat segítettek, de a
polgármester, az újságíró, a
kollégáim is mindnyájan
biztattak. Tartottam kicsit a
sokrétû feladattól, mert én
szeretem megismerni azt,
amit rám bíznak, hogy minél
hatékonyabban és eredményesebben végezhessem a
munkámat. Nyilván sokat
kell tanulnom. A hivatal dolgozóitól képviselõként is
sok segítséget, támogatást
kaptam. Nincs okom feltételezni, hogy ezután másként
lenne.
– Úgy tudom, hogy a polgármesterrel még nem volt
idejük részletesem megbeszélni a feladatok megosztását. Mely területet érzi magához közelinek?

– Nõként közel állnak
hozzám a szociális kérdések.
A korábbi bizottsági munkából megismert területek, a
környezetvédelem, a sport,
az ifjúság, és hivatásomból
adódóan a kultúra és a közmûvelõdés. Természetesen,
a város sikeres mûködéséhez
tartózó valamennyi területtel
foglalkozni kívánok. A mûvelõdési házban végzett
munkám során megismerkedtem nagyon sok jól mûködõ civil szervezettel, amelyek szerintem a város mozgatórugói. Szeretnék segíteni nekik is a céljaik elérésében, megvalósításában.
– Marad igazgató a mûvelõdési házban?
– Sajnos nem lehet. Viszont ez csak fél állás. Ebbõl
nem lehet családot és egzisztenciát fenntartani. Két felnõtt fiam van, akik részben
önálló életet élnek, de a segítségemre a mai napig
szükségük van.
– Kérdezhetek a magánéletérõl?
– Nincs titkolni valóm. A
fiaim édesapjától 10 éve elváltam. 23 évet töltöttünk
együtt. Sokat köszönhetek
ennek a két évtizednek, sok
inspirációt kaptam a volt férjemtõl. A jelenlegi társam is
nagy segítséget nyújt az élet
minden területén.
– Mit felel erre a kérdésre,
hogy milyen alpolgármester
akar lenni?
– Megtanultam az elmúlt
években, hogy mindenkinek
sajnos nem tudok jót tenni
bármennyire is szeretném. A
lehetõségek szerint emberséges, tisztességes, hiteles, a
városnak hasznára váló. Röviden jó.
Vicsotka Mihály
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
ra is. A testület
– Ön mit szól Pomáz önkornem a szakértemányzati választási eredmélem mentén állt
nyéhez?
össze. Nem hinném,
hogy a bizottságok rácáfol– Élt-e szavazati jogánának elõítéletemre.
val?
– Miben reményA. Jutka nyugdíjas
kedik a követÖrülök a választási eredkezõ négy
ménynek. Az elmúlt négy évben sokat változott Pomáz, köévben?

K. Ilona
könyvelõ
Várható volt a választási
eredmény. De nem azért, mert
a FIDESZ színeiben indult
Vicsi László, aki újból megnyerte az induló polgármesterjelöltek közül a választást. Számomra azért fontos, hogy õ került be, mert olyan döntéseket
hoz, amely a lakosságnak és az
egész városnak megfelel.
Remélem, hogy a korábbi
évek tapasztalataiból okulva,
kellõképpen tudja képviselni a
város érdekeit. Én éltem szavazati jogaimmal, és ismerõseimnek is felhívtam figyelmét ennek fontosságára. Abban bízom, hogy a következõ ciklusban olyan változások, amelyek
eddig nem történhettek meg,
nem kerül háttérbe. A felesleges
költségeket felülvizsgálják, és
olyan dolgokat vesznek elõtérbe, amelyek az egész lakóközösség hasznára válik.

Dr. B. Péter
igazgató
Nem igazán szeretném kommentálni a helyi választási eredményeket, mivel elõre borítékolható volt a befutó. Az igazság az, hogy a magyar választópolgárok kifejezték véleményüket a mai politikai elitrõl, mivel
ilyen alacsony részvételi arány
még nem volt demokráciánk
történetében. Ezt ragozhatja
minden párt a maga szemszögébõl, kereshet rá szép lózungokat.
Nem tudok reménykedni
semmiben az elkövetkezõ
négyéves ciklusban sem, mivel
azt az ígérethalmazt, amit a jelenlegi kormány a parlamenti
választások érdekében tett, lehetetlen teljesíteni, illetve csak
valaminek a kárára. Ez érvényes a helyi hatalomgyakorlók-
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szönhetõen Vicsi László polgármesternek. Nagyon remélem, hogy az elkövetkezõ ciklus
is legalább ennyi elõrehaladással zárul.
A sportcsarnok megépítése
fellendítené az idegen-, és turistaforgalmat városunkban.
Viszont szükségszerû lenne
településünkön a csapadékvíz
elvezetésének rendbetétele.
A járdán a Sashegyi Sándor
Általános Iskolába igyekvõ
gyerekek botladoznak a gödrök
miatt, a gépkocsik kénytelenek
kerülgetni a vízzel teli kátyúkat,
belegázolva lefröcskölik a járókelõket.

H. Bozsena
parapsychológus
Nagyon örülök a választási
eredménynek, mert eddig itt töltött két évem alatt sok pozitív
tapasztalatom volt a város irányításával kapcsolatosan. Észre
lehet venni a kulturális élet sokszínûségét. A kertbarát klub
tagjainak és a vezetõségének kimagasló teljesítménye, legfõképpen (a közterek rendben tartása) településünk szebbé tételében mutatkozik meg.
Éltem szavazati jogommal,
ami segítette az eredmények kialakulását.
Reménykedem a városunk
további fejlõdésében, mint például a sportcentrum megépülésében, OKJ-s szakmai felnõttképzés (kisgyerekgondozó, nevelõ, csecsemõgondozó,) a városon belül, munkalehetõség
bõvítése a pomázi lakosok
számára.

K. Éva ügynök
A szavazati jogommal éltem.
Nagyon örülök neki, hogy
olyan polgármester folytathatja
eddigi munkáját, aki Pomáz felemelkedéséért, fejlesztéséért
küzdött. Sokat tett városunkért.

Biztos vagyok benne, hogy még
mindig tettre kész, ugyanennyit,
vagy még ennél is többet fog kiharcolni pályázatok révén is,
városunk lakossága érdekében,
mint az elõzõ ciklusban.

Dr. B. József orvos
Ezt a választási eredményt
vártam, amely több okból is
szerencsés. Látszik egy folytonosság mind a polgármester
személyét illetõen, mind pedig
az egyéni választókerületek tekintetében. A már megkezdett
munkákat így lehet igazán végig vinni, az eltervezett dolgokat befejezni. A kormányunk
meggyõzõ többségét tükrözõ
helyi választási eredmények
egy jól prosperáló együttmûködést feltételeznek. Ebben a felállásban senki sem mutogathat
a másikra azzal, hogy mi tennénk a dolgunkat, de, akadályoznak.
Szavazatai jogunkkal éltünk,
és kötelességünk élni! A következõ négy éves ciklusban a következetes munkát, a sok tennivaló eredményeit és Pomáz város fejlõdését várom. Személy
szerint pedig egy aszfaltozott
utat a városunk közepén már
idestova tizenhatodik éve.

Sz. Péter nyugdíjas
Úgy érzem a választási eredményekhez kellõ bölcsesség járult. Egyébként a magyar nyelv
csodás. Azért hívják a helyhatósági választásokat a köznyelvben önkormányzati választásoknak, és a polgármesterrel
fémjelzett városvezetést önkormányzatnak, mert önnön közösségünk, önmagunk általi irányítását értjük ez alatt.
Ennek mottójaként kívánok
jó szerencsét a következõ képviselõ-testület munkájához, és
eredményekben gazdag, és sikeres ciklust Vicsi László polgármesternek!
Úgy néz ki, hogy az utcák
pormentesítése még azért várat
magára! Amit látok városunkban járva, hogy néha egy-egy
csoport, a kertbarátok csapata
szebbé, üdévé teszi környezetünket, közterületeinket. A
Köztisztaság Hivatal gépei
ilyenkor
hol
landolnak,
Pomázon? „Söprik az utcát”…
de hol is? Ilyen téren még el van
maradva Pomáz!

K. Gábor vállalkozó
Örülök, hogy Vicsi László

lett újból a polgármester. Abban
a reményben szavaztam rá,
hogy ígéretéhez híven az elkövetkezõ ciklusban a halastó környékét, amely a HÉV-vonal
mentén lévõ mezõn található
Szentendre felé, horgásztóvá
nyilvánítja pihenõ-, szabadidõ
park létesítésével. Körülötte
akár kempingezéshez is adhatna lehetõséget. Biztos vagyok
benne, sokan építenének faházakat, nyaralókat, ha kiparcellázott, közmûvesített területekké
építenék ki ezt a környéket. Városunk idegenforgalma megnövekedne, amellyel gyarapodna
az önkormányzat vagyona is.

B. Szabolcs
kisgyerekes apuka
Családommal pár éve lakom
Pomázon. Voltam szavazni,
megnyugtatott a választási
eredmény, hogy folytathatja tevékenységét Vicsi László polgármester és csapata.
Kiemelném az eddigi, kiváló
munkát végzõ, városunk védõnõi egyesületét. Remélhetõleg
az önkormányzat vezetõségének köszönhetõen továbbra is
sikerre viszi tevékenységét.
Személyes tapasztalatunk (feleségemmel), hogy a védõnõk
elõsegítik, hogy a szoptatás az
anya és gyermek közötti kötelék élménnyé váljon, nem pedig kötelezõ jellegûvé. Nagyszerûen átsegítik az elsõ gyermekes anyukákat a kezdeti
szoptatási, és más egyéb nehézségeken. Ebbõl is látszik, hogy
településünkön az egy éven túli
szoptató anyukák száma jelentõsen meghaladja az országos
átlagot.
Ezúton köszönjük a pomázi
Védõnõi Egyesületnek és az önkormányzatnak az Anyatejes
Világnapon kapott dicséreteket,
amelyet egy szoborral és egy
oklevéllel jutalmaztak. Tudomásunk szerint más városban,
településen nem történt ilyen.

L. Kálmán nyugdíjas
Semmi meglepetés nem történt, a szavazást illetõen, mivel
elõre várható volt az eredmény.
Sajnálatos, hogy a választó
polgárok már nem a jelöltek
személyes értékeit és adottságait veszik figyelembe, hanem a
párt preferenciák alapján döntenek.
Reménykedni semmilyen értelemben, semmiben sem tudok. Pomázon üres a kassza.
Ádor Katalin

KÖZÉLET

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjének változásáról
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
2010. OKTÓBER 18-TÓL MEGVÁLTOZOTT!
VICSI LÁSZLÓ
polgármester:
minden páratlan hét hétfõjén:
13–17 óráig
KÓSA ANIKÓ
alpolgármester:
minden páros hét hétfõjén
14–17 óráig.
SZABÓNÉ BARTHOLOMAEI
KRISZTINA jegyzõ:
hétfõ: 13–19 és
szerda: 8–12, 13–16 óráig.
DR. VARGA LÁSZLÓ
aljegyzõ:
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig
KISS GABRIELLA
fõépítész:
Hétfõ: 13–17, péntek 8–14
ADÓHATÓSÁGI
CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.
(földszint, ügyfélszolgálati
iroda)
Hétfõ: 8–12, 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig
ÖNKORMÁNYZATI ÉS
BERUHÁZÁSI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25. (tetõtér)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Luppa V. 12.
(a volt tûzoltóság épületében)
Hétfõ: 13–19 óráig
Péntek: 8–12 óráig
Iratleadás:
Szerda: 8–12, 13–16 óráig

Kossuth L. u. 23–25.
(földszint, ügyfélszolgálati
iroda)
Hétfõ: 8:30–9:30 óráig
Kedd: 8:30–9:30 óráig
Szerda: 8:30–9:30 óráig
Csütörtök: 8:30–9:30 óráig
Péntek: 8:30–9:30 óráig

GYÁMHIVATAL
Helye: 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 30.
(régi posta épületében)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

NÉPJÓLÉTI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth
L. u. 30.
(régi posta épületében)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

KÖZIGAZGATÁSI
CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.
(ügyfélszolgálati iroda,
földszint)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

OKMÁNYIRODA
Helye: 2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.
(földszint)
Hétfõ: 8–12, 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT,
IRATLEADÁS:
Hétfõ: 8–12, 13–19 óráig
Kedd: 8–12, 13–16 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
Helye: 2013 Pomáz,

Egészségközpont
Szeptember 27-én a Csikóvár üzletközpont
emeletén megnyitották a magántõkébõl épített egészségközpontot. Vicsi László polgármester a szalag átvágása elõtt azt mondta,
hogy feladatának tartja olyan szolgáltatások
Pomázra telepítését, amelyek a lakosságot
szolgálják.
A befektetõk fõvárosi kórházakban dolgozó
orvosokkal kötöttek szerzõdéseket, s modern
gépekkel szerelték fel a rendelõket. Nõgyógyászok, urológusok, belgyógyászok, fül-, orr-,
gégészek, bõrgyógyászok, reumatológusok
várják a betegeket, de szolgálnak életvezetési
szaktanácsadással, gyógykozmetikával, szépségápolással, végeznek alakformálást, iszappakolást, rehabilitációs masszázást is. Lehet
jógázni, méregteleníteni. A betegek szállításáról külön cég gondoskodik.
V. M.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
PROGRAMJA
November 6. szombat,
10.00 és 11.00 órától
PIRIPÓCS
A Teatrino Kisszínpad
gyermekszínházi elõadása
Belépõ: 600 Ft/fõ
7. vasárnap, 15 óra
NOSZTALGIA
Zenés-táncos társkeresõ
klub
13. szombat, 10-12 óráig
ÕSZI
GYEREKSZOMBAT
„Õszi bigyók” játszóháza
és
A pomázi hangya címû
gyermekszínházi elõadás
a Teatrino Kisszínpad
elõadásában.
Belépõ: 800 Ft/fõ
20. szombat, 19-03 óráig
KATALIN BÁL
A Mátyás király Ált. Isk.
szervezésében

PÉNZÜGYI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth
L. u. 23–25. (tetõtér)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

21. vasárnap, 15 órától
NOSZTALGIA
Zenés-táncos társkeresõ
klub

SZERVEZÉSI CSOPORT
Helye: 2013 Pomáz, Kossuth
L. u. 23–25. (I. emelet)
Hétfõ: 13–19 óráig
Szerda: 8–12, 13–16 óráig
Péntek: 8–12 óráig

23. kedd, 18 órától
Egervári Endre és
Egervári Júlia
Festmény-grafika
kiállítása
Megtekinthetõ:
nov. 29-ig.
27. szombat, 9–12 óráig
Bababörze
10 órától
ADVENTI KOSZORÚ
KÉSZÍTÉS
Részvételi díj: 800 Ft.
30. kedd, 18 óra
Papp Zsóka textilmûvész
kiállításának megnyitója
Megtekinthetõ:
december 16-ig.
December 4. szombat,
10-12 óráig
MIKULÁSVÁRÓ
JÁTSZÓHÁZ
December 6. hétfõ,
17 órától
MIKULÁSVÁRÓ
a Városháza elõtt.
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TÖRVÉNYESSÉGI ÓVÁS HÉDER GÉZA ÉS NEMZETÕRTÁRSAI

HALÁLOS ÍTÉLETÉNEK TÁRGYÁBAN
A Magyar Népköztársaság
Legfelsõbb Bírósága
Elnökéhez!
Héder Géza õrvezetõ,
pomázi, Orgona u. 25. sz. a.
lakos, védencem ellen fegyverrejtegetés bûncselekménye miatt a Budapesti Katonai
Bíróságon 2083/1957. szám
alatt statáriális bûntetõ eljárás
indult, amely ügyben a Budapesti Katonai Bíróság f. évi
február 12-én megtartott tárgyaláson védencemet, aki az
ügynek III. r. vádlottja volt, a
legsúlyosabb büntetéssel sújtotta, halálra ítélte; az elõterjesztett kegyelmi kérvényeket
azonban, minthogy védencemet a kegyelemre méltónak
találta, a kegyelmi jog gyakorlása végett az Elnöki Tanácshoz felterjesztette.
Ezen ügyben az alábbi törvénysértések folytán tisztelettel kérem a Magyar Népköztársaság Legfelsõbb Bíróságának Elnökét, hogy a meghozott jogerõs ítélet ellen a
törvényesség érdekében
Óvással
Élni szíveskedjék, és az
óvással egyidejûleg, illetve
még az óvás elõterjesztése
elõtt szíveskedjék a büntetés
végrehajtásának a felfüggesztésére indítványt tenni.
Az ügyben a következõ törvénysértéseket látom fennforogni:
Ennek az ügynek az I. r.
vádlottja Bóna Zsigmond
volt, akit 1957. január 5-én
A III: ker. karhatalom vett
õrizetbe fegyverrejtegetés
gyanúja miatt.
A tárgyaláson kihallgatott
Tarr százados, a karhatalom
tisztjének vallomása szerint
Bóna Zsigmond január 5-i letartóztatása után egy pár nappal a III. kerületi karhatalomnak már tudomása volt arról,
hogy Pomázon a nemzetõrség
fegyvereket rejtett el. Tarr
századosnak a tárgyaláson tett
vallomása szerint Bóna Zsigmond letartóztatását követõ
pár nap múlva a tettesekrõl is
tudomást szerzett a karhatalom. A fegyvereket a Majdánpola-hegyen, Pomázon a karhatalom január 22-én tárta fel.
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A vádlottak egy része a már
január 5-én õrizetbe vett Bóna
Zsigmond I. r. vádlott kivételével január 23-án lett õrizetbe véve. A III. kerületi karhatalom az 5 vádlottat a 6/1956.
Kormányrendelet 4.§-ában
foglalt rendelkezés ellenére
január 23-án történõ õrizetbe
vételük után nem a Katonai
Ügyészség elé állította, hanem a Belügyminisztérium
politikai osztályának adta át
az ügy kinyomozása végett. A
vizsgálati osztály az ügyben
megindította a nyomozást.
Tehát a rendes büntetõeljárást, mert a Büntetõ Perrendtartás rendelkezéseibõl kitûnt,
hogy a rendes bûnvádi eljárás
a nyomozással kezdõdik. Az
ügyben a politikai osztály
vizsgálati osztálya január 23tól egészen február 8-ig nyomozott, tanúkihallgatásokat
foganatosított, egyes vádlottakat többször kihallgatott,
újabb õrizet bevételt eszközölt, a nyomozást kiterjesztette olyan irányba, hogy a fegyverek elrejtése nincs-e valami
ellenforradalmi szervezkedéssel kapcsolatban, s miután
az ez irányban vezetett nyomozás nem vezetett eredményre, csupán február 8-án
állította a vádlottakat a katonai ügyész elé, ahol is a katonai ügyész az ügyet, megítélésem szerint a 6/1956. Kormányrendelet 4.§-ának és 5.§.
1. pontjának megsértésével, a
Rögtönítélõ Bíróság elé utalta.
Véleményem szerint a Rögtönítélõ Bíróság elé való utalás törvénysértõ volt elsõsorban azért, mert a hosszú ideig
tartó nyomozással a rendes
büntetõeljárás már megindult,
és így Rögtönítélõ Bíróság
hatáskörének a megállapítása
törvénysértõ azért is, mert a
hivatkozott rendelet 4.§- a kimondja, hogy azt, akit rögtönítélõ bíróság elé tartozó bûncselekmény gyanúja terhel,
haladéktalanul át kell adni a
legközelebbi katonai ügyésznek. Ez a „haladéktalan” szó
semmiképpen nem értelmezhetõ úgy, hogy hetek múlva,
hanem csak úgy, hogy a legrövidebb idõn belül. Ez pedig

nem történt meg. A karhatalom nem a katonai ügyésznek
adta át az ügyet, hanem nyomozást vezetett be, tehát rendes bûnvádi eljárás indult és
így semmiképpen sem volt
helye annak, hogy a Rögtönítélõ Bíróság tárgyalja az
ügyet.
A Rögtönítélõ Bíróság ítélete maga is megállapítja,
hogy bizonyítékok beszerzése
volt szükséges, azért húzódott
az ügy a vizsgálati osztályon
január 22-tõl egészen február
8-ig, márpedig bizonyítékok
szereztettek be és bizonyítékok beszerzése vált szükségessé. Akkor kizárt a rögtönítélõ Bíróság hatáskörének a
megállapítása, mert az 5.§.
szerint csak abban az esetben
lehet a terheltet Rögtönítélõ
Bíróság elé állítani, ha a bizonyítékok rögtön a bíróság elé
tárhatóak. Minthogy maga az
ítélet megállapítja azt, hogy
bizonyítékok beszerzése vált
szükségessé, nyilvánvaló,
hogy bizonyítékok nem álltak
rendelkezésre, ebben az esetben pedig törvénysértõ az
ügynek a Rögtönítélõ Bíróság
által való tárgyalása.
Függetlenül természetesen
a fentiektõl, ismételten rá kell
mutassak arra, hogy minthogy a 4.§. értelmében haladéktalanul a Katonai Ügyész
elé való állítás nem történt
meg, ezen okból sem lett volna az ügy rögtönítélõ Bíróság
elõtt tárgyalható.
Ismételten le kell szögeznem azt, hogy a 6. sz. rendelet
értelmében statáriális ügyben
nem lehet és nincs helye a
rendes bûnvádi eljárást bevezetõ nyomozás lefolytatásának, a bizonyítékok a statáriális tárgyaláson tárandók a bíróság elé és így semmiképpen
sem lehet helye hosszadalmas
rendõrségi nyomozati cselekménynek , ami a jelen ügyben
történt, s ami egymagában is
kizárta azt, hogy az ügy ezt
követõen Rögtönítélõ B. elõtt
tárgyaltassék.
Eljárási jogszabályt sértett,
tehát a Rögtönítélõ B. akkor,
amikorra fentiek ellenére hatáskörét az ügyben megállapította, s az ügyet rögtönbírás-

kodás szabályai szerint tárgyalta.
De törvénysértõ az ítélet
azért is, mert védencemet a
BHÖ. 33. és 34.§-aiban
foglalt bûncselekményben
mondotta ki bûnösnek. A
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 28. sz. törvényerejû
rendelete, amely a rögtönbíráskodásról rendelkezik, nem
a BHÖ. 33 és 34. pontjaiban
foglalt bûncselekményre állapítja meg a rögtönbíráskodást. A 28. tr. kifejezetten
csupán „lõfegyver, lõszer,
robbanószer, illetõleg robbanóanyag engedély nélkül tett
t a r t á s á t”,
Tehát jóval kevesebb cselekvõséget utal a rögtönbíráskodás elé, mint amennyi cselekvõséget a BHÖ. 33. és 34.
§-ai tartalmaznak. A rögtönbíráskodásról szóló rendeletet
kiterjesztõleg magyarázni
nem lehet. Irányadó a rendelet szószerinti szövege. Fõbenjáró bûncselekményrõl lévén szó, nem lehet a rendeletet másképp, csak betû szerint
alkalmazni, tehát kizárólag a
lõfegyverek tartása büntethetõ a rögtönbíráskodásról szóló
6. rendelet szabályai szerint.
Védekezésemben elõterjesztettem, hogy védencem a
fegyvereket birtokában nem
tartotta. A szóban lévõ fegyvereket az e tekintetben helyes ítéleti tényállítás a szerint
1956. dec. 8-án este a hatóságok által elismerten hivatalos
segédrendõri funkciókat betöltõ pomázi nemzetõrség egy
csoportja rejtette el, még a
statáriális rendelet elõtt,
amely csoportban védencem
is részt vett. Védencem azonban a fegyverek elrejtését követõen a nemzetõrségbõl kivált, leszerelt. A pomázi nemzetõrség azonban a hatóságok
beleegyezésével, tudtával és
engedélyével még december
21-ig további szolgálatot teljesített.
Védencemnek a nemzetõrségbõl való kiválása folytán
tehát a nemzetõrség által elrejtett fegyvereknek nem volt
birtokában, azt nyilvánvalóan
a még tovább fungáló nemzetõrségi csoport tartotta bir-
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tokban, ennek következtében
tehát fegyvereknek engedély
nélküli tartásában védencem
bûnösnek kimondható nem
volt.
Megítélésem szerint védencemet legfeljebb feljelentési
kötelezettség elmulasztása terhelte, bár ez is vitatható, mert
nyilvánvalóan védencemnek a
nemzetõrségbõl való kiválása
folytán a nemzetõrség által elrejtett fegyverek bejelentésére
a statáriális rendelet életbelépése után a Pomázon még tovább fungáló nemzetõrségi
csoport volt köteles.
Feltéve, de meg nem engedve azonban, ha mégis
megállapítható volna, hogy ez
a feljelentési kötelezettség a
nemzetõrségbõl kiváló és idõközben katonai szolgálatra
más helyre bevonuló védencemet is terhelte volna azért,
mert annak idején a fegyvereknek még a statáriális rendelet életbelépése elõtt való
elrejtésérõl tudott, akkor is
kétségtelen, hogy védencemet
csak az a gondatlanság terheli, hogy a segédrendõri funkciókat tovább teljesítõ nemzetõri csoportot nem figyelmeztette a fegyverek bejelentésére. Illetve nem érdeklõdött náluk, hogy a statáriális
rendelet életbelépése után bejelentési és beszolgáltatási
kötelezettségüknek eleget tettek-e.
Más tényállás törvénysértés
nélkül védencem terhére
megállapítható nem lett volna, és abban az esetben, ha a
28. rendelet 3.§. 2. pontjában
foglalt bûncselekményben állapíttatott volna meg védencem bûnössége, semmiképpen sem lett volna, figyelemmel a 6. rendelet 10.§. 2. bekezdésére, a 21 évét alig betöltõ fiatal korban lévõ védencemre a halálbüntetés kiszabható.
Szabad legyen még hivatkoznunk arra is, hogy több
tényállási hibában is leledzik
a rögtönbírósági ítélet. Nevezetesen: azt állapította meg,
hogy a vádlottak a fegyvereket azzal a céllal rejtették el,
hogy azokat alkalomadtán
felhasználják. Egyáltalán nem
vette figyelembe a vádlottaknak az egyöntetûen elõadott
védekezését, hogy lényegében nem elrejteni, hanem
megszabadulni akartak a
fegyverektõl, mert féltek attól, hogy a nehézfegyverek
tartása miatt – minthogy

azoknak a meglétét a statáriális rendelet életbelépése elõtt
már a karhatalom elõtt eltitkolták – utólag felfedve, a
karhatalom felelõségre vonja
õket azért, mert félelmükben
ezeket a nehéz fegyvereket
nem hozták a karhatalom tudomására. Egyöntetûen elõadták a vádlottak akik nyilvánvalóan nem beszélhettek
össze, hogy tervbe volt véve a
fegyvereknek a Dunába való
dobása, a homokbányába való
vitele oly módon, hogy a homokbánya egyik oldalát a
fegyverekre ömlesztik, s így
örökre eltüntetik, illetve az a
terv is felmerült, hogy a fegyvereket a Majdánpola hegyen
lévõ tüzérségi állásban még
ottmaradt lõszerek tetejére tegyék, és majd amikor a katonaság a tüzérségi lõszert onnan elviszi, ezeket a fegyvereket is elfogja majd szállítani. Nyilvánvaló bizonyíték
merült fel ugyanis az ügyben,
hogy még december 13-án is
szállított a katonaság Majdánpola hegyen lévõ tüzérségi lõállásból tüzérségi lõszert. Maga az a tény, hogy ezeket a
megsemmisitési
terveket
minden vádlott egyformán
adta elõ, kétségtelen döntõ logikai érv amellett hogy, vádlottak ezeket a fegyvereket
nem ellenforradalmi célokra
rejtették el,hanem meggondolatlan félelmükben azért hogy
a fegyverektõl megszabaduljanak.
Téves érvelése a Rögtönítélõ Bíróságnak az is, hogy ezt
a védekezést azért nem fogadta el, mert a nemzetõrség
Pomázon sok kézifegyvert is
szedett össze, adott át a karha-

talomnak és láthatta, hogy a
fegyverek beszolgáltatása miatt senkinek sem lett semminemû bántódása. Megítélésem szerint ez az érv vissza is
fordítható. Ha a vádlottak a
nehézfegyvereket nem azért
rejtették el, mert a fegyverektõl szabadulni akartak, akkor
miért nem rejtettek el kézifegyvereket is? Nehéz fegyverek kézi fegyverek nélkül
mit sem érnek. Tehát ha ellenforradalmi szervezkedés
céljaira, vagy esetleges ellenforradalmi felhasználás céljaira rejtették volna el a vádlottak a fegyvereket, akkor nyilvánvalóan az igen nagyszámban összeszedett kézifegyverekbõl, és kézifegyverekhez
tartozó lõszerbõl is rejtettek
volna el erre a célra nagyobb
mennyiséget.
A fentiektõl eltekintve törvénysértõ az ítélet túl súlyossága. Egy büntetlen elõéletû,
kisparaszti családból származó, ténybeli beismerésben lévõ, katonai szolgálata alatt
többször dicséretben részesült, s a gyerekkorból alig kilépett 21 éves fiatalemberrel
szemben indokolatlan volt a
legsúlyosabb büntetés alkalmazása. És ez egymagában is
törvénysértõ.
Törvénysértõ azért is, mert
hiszen a 6. rend. l0. §. 2. bekezdése kifejezetten útmutatás nyújt arra nézve, hogy
amennyiben a köznyugalom
helyreállítása, és a társadalom
rendjének a védelme a halálbüntetés alkalmazását nem teszi szükségessé, úgy a rögtönítélõ bíróság börtönbüntetést
szabhat ki.
Pomázon nem volt semmi

atrocitás. Rend és nyugalom
volt. Még a vád is elismerte
azt, hogy a rend és nyugalom
megõrzésében éppen a nemzetõrség vett tevékeny részt,
amelynek a vádlottak tagjai
voltak. Az atrocitás nélkül
Pomáz község nyugalmának
és rendjének az érdekében tehát nem volt szükség arra,
hogy ezt a 21 éves fiatal gyereket, aki legfeljebb tapasztalatlanságánál, meggondolatlanságnál, könnyelmûségénél
fogva kevertek ebbe az ügybe,
ami éppen fiatalkorából eredt,
a rögtönítélõ bíróság a legsúlyosabb büntetéssel sújtsa.
Védencem hozzátartozói is
mind munkásemberek. Pomáz községben közmegbecsülésben élnek. Már csak ez
okból is, amit védõbeszédemben elõterjesztettem, egy
ilyen családból származó emberrel szemben indokolt lett
volna a 6. rend. 10.§. 2. bek.
alkalmazása, és az ezzel
szemben való ítélethozatal
nyilvánvalóan törvény- és
jogszabálysértõ.
Tisztelettel kérem, hogy a
mindhárom
szempontból
óvással élni szíveskedjék, és
tisztelettel kérem , hogy még
az íratok beszerzése elõtt a jelen kérvényben foglalt rendkívül nyomós indokra tekintettel a büntetés végrehajtásának a felfüggesztésére haladéktalanul intézkedni szíveskedjék.
Budapest, 1957. február
Tisztelettel:
dr. Sümegh Géza ügyvéd
Héder Géza halálra ítélt
nemzetõr védõje
Forrás: Héder Géza

Keresztrombolás
Ittas fiatalok éjszaka kocsijukkal a Hõsök-terén darabokra törték a keresztet.
Teljességgel érthetetlen,
hogyan kerültek oda, mert
a kereszt távol van az úttól,
s kiesik minden irányból.
A rendõrség a tettesek ellen
megindította a vizsgálatot.
A kár az elsõ felmérések
szerint három millió forint.
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2010. október havi helyhatósági
választásokat követõen a képviselõ-testület alakuló ülésével megkezdõdött a rendszerváltás utáni hatodik
önkormányzati ciklus. Ilyenkor a legfontosabb kérdés, hogy az új önkormányzat
milyen kondíciókkal fog rendelkezni, milyen mértékû anyagi eszközök állnak
majd rendelkezésére céljai megvalósítására. Errõl bõvebbet és konkrétumokat majd
a 2011. évi állami költségvetés elfogadása
után lehet megtudni. Az már most látszik,
hogy az új kormány olcsóbb államot és
önkormányzatokat kíván mûködtetni. E
cél elérése érdekében történt meg – többek között – a helyi képviselõ-testületek
létszámának drasztikus csökkentése és
várható 2014 évtõl a jelenleginél jóval kisebb, 200 fõs parlament létrehozása. Már
most hallani lehet a közigazgatásban 5
százalékos, míg a háttérintézményeknél
10 százalékos kötelezõ létszámleépítésrõl,
és az önkormányzati feladatok csökkentésérõl. A központi és helyi közigazgatás reformja elkerülhetetlen lesz.
A 2011. évi állami költségvetés számainak ismerete nélkül is tudni lehet azonban, hogy önkormányzatunk rendkívül
nehéz gazdasági körülmények között,
nagyjából hárommilliárdos nagyságú
adósságállománnyal a hátán kezdheti meg
a négy éves tevékenységét. Településünkön a rendszerváltást követõen megválasztott önkormányzatokat a gazdálkodás
szempontjából három típusba sorolhatjuk.

A kiegyensúlyozott költségvetési
gazdálkodás idõszaka.
1990–2002 évek között – három cikluson keresztül – a településen kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt. Erre az idõszakra a költségvetés egyensúlya, az önkormányzati intézmények finanszírozásának biztonsága, sõt a mûködés folyamatos
bõvítése, míg a fejlesztések és felújítások
terén egy lassúbb ütemû, de mégis látványos milliárdos nagyságrendû beruházási
tevékenység volt a jellemzõ. 2002. évben
az akkori önkormányzat adósság nélkül
adta át a települést az újonnan megválasztott képviselõ-testületnek és Golub
Athanász polgármesternek.

Az eladósodásra alapított
gazdaságpolitika.
2002–2006 között a képviselõ-testület
az akkori polgármester erõteljes ráhatására
meghirdette az eladósodásra alapított gazdaságpolitikáját, melyet aztán sajnos végre
is hajtott. Ennek a ciklusnak az alapvetõ
hibája, ha nem a bûne volt, miszerint a ciklus-programban jóváhagyott hárommilliárd forint bevétel realizálásával senki nem
törõdött, hanem a könnyebb utat, a hitel
felvételt választotta. Az ekkor hivatalban
volt városvezetés a több évtizedes futamidejû bankhitelekkel az õt követõ önkormányzatok gazdasági mozgásterét hosszútávon behatárolta. Az itt elmondottakat –

12 Pomázi Polgár 2010/11.

TERHES
ÖRÖKSÉG
bárki által megtekinthetõen – két dokumentum is alátámasztja.
Az Állami Számvevõszék 2006. szeptemberi vizsgálati jegyzõkönyve tételesen
felsorolja, hogy a 2002–2006 között hivatalban volt városvezetés mikor mennyi hitelt vett fel, milyen feltételekkel. A vizsgálati anyag egyértelmûen megállapította,
hogy a hitelfelvételeknél rendre megsértették az önkormányzatok hitelfelvételét
korlátozó jogszabályt. (Volt olyan év amikor „csak” 140%-kal lépték túl a hitelfelvételi korlátokat.) A számvevõszéki vizsgálat rögzítette azt is, hogy ebben a ciklusban borult fel tartósan a költségvetés
egyensúlya, továbbá az amúgy is rossz
likviditási helyzet ekkor állandósult, s tart
a mai napig is.
A 2006. októberi, polgármesteri munkakör átadásáról-átvételérõl szóló jegyzõkönyv tanúsága szerint az átvett bankhitel
állomány 1,9 milliárd forintot, míg a
számlaadósság 600 millió forintot tett ki.
Az egyéb pénzügyi kötelezettségek mértéke 400 millió forint, míg a költségvetés
hiánya 200 millió forintot tett ki. Összességében az eladósodásra alapított gazdaságpolitika a csõd szélére juttatta Pomáz
város önkormányzatát.

Az eladósodás következményei
és kezelése.
A 2006–2010 között hivatalban volt önkormányzat azonnal szembekerült a többmilliárdos bankhitel állománnyal és olyan
pénzügyi kötelezettségekkel is, melyek a
polgármesteri munkakör átadás-átvételi
jegyzõkönyvében nem is szerepeltek. Mivel a hitelek visszafizetésének semmi fedezete nem volt (az ingatlanpiac összeomlása miatt ingatlant sem lehetett értékesíteni), az új önkormányzat kénytelen volt
2,2 milliárd forint összegû kötvény kibocsátása iránt intézkedni. Ilyen kötvénykibocsátás más önkormányzatoknál is történt. Amíg azonban ezek az önkormányzatok az ebbõl származó bevételt látványos és hasznos fejlesztésekre fordították,
addig Pomáz város a 2,2 milliárd forintot
kénytelen volt az adósságok rendezésére
fordítani. Ebbõl váltotta ki a teljes bankhitel állományt, valamint rendezte a többszáz-millió forint számlaadósságot, valamint ténylegesen befejezte az elõzõ önkormányzat által készre jelentett beruházásokat (pld. Phare-program). Nehezítette
a helyzetet, hogy 2002–2006 közötti ciklusból sorban jelentkeztek olyan 10, 20,
sõt százmilliós pénzügyi kötelezettségek,

melyek sem a polgármesteri munkakör átadásáról készült jegyzõkönyvben, sem a
pénzügyi kötelezettségek nyilvántartásában sem szerepeltek, de az akkori polgármester (természetesen Golub Athanász)
megrendelésére ténylegesen elkészültek.
Az egyik legjelentõsebb ilyen jellegû
tartozás 320 millió forintot tesz ki (mai
napig), amelyet az Ipoly Holding felszámolójának kell megfizetnünk jogerõs bírói ítélet alapján, pusztán azért, mert annak idején Golub Athanászék jogszabályt
sértõ szerzõdést kötöttek. Sajnálatos és
szomorú, hogy ezeknek a kártételeknek
elõreláthatólag nem lesznek következményei, s a kártételekért egyértelmûen felelõs városvezetés (2002–2006) a felelõsségre vonást elkerüli.
Sovány vigasznak tekinthetõ, hogy
ezeknek az ügyeknek a fõszereplõje,
Golub Athanász – számára nyilván gyötrelmes döntés után – visszavonult a helyi
politikától, s így nem lesz befolyása és lehetõsége a káros gazdasági döntések meghozatalára.
Minden híresztelés ellenére tény, hogy
a hárommilliárdos adósságállomány a
2002–2006 közötti önkormányzati ciklusban keletkezett. Emellett hamis az az állítás is, miszerint a 2006–2010 között hivatalban volt önkormányzat ezt az adósságállományt megduplázta.
Ez utóbbi önkormányzat az adósságállományt kezelte, s dicséretére legyen
mondva, hogy a súlyos likviditási helyzet
ellenére az önkormányzati intézményeket
megfelelõen mûködtette. (Egyetlen intézményt sem kellett bezárni, vagy összevonni, tömeges elbocsátásokra sem került sor,
sõt létszámnövekedés történt.) A fejlesztések (út- és csatornaépítések, stb.) és az
intézményi felújítások terén ugyancsak
jelentõs eredményeket ért el.
A költségvetési egyensúly helyreállítása, a likviditási helyzet normalizálása érdekében a 2006–2010 között hivatalban
volt Pénzügyi Bizottság a jelenlegi képviselõ-testületnek a 2011. évi költségvetés
összeállítása kapcsán a következõk vizsgálatát javasolja:
Egyes költségvetési szerveknél az átalakításukat követõen jelentkezõ 10 milliós
nagyságrendet meghaladó többletkiadások felülvizsgálatát, lehetõség szerint
ezek megtakarítását.
Az oktatási-nevelési intézmények tagintézményi, vagy alapítványi formában
történõ mûködtetésének vizsgálatát.
Valamennyi költségvetési bevételi és kiadási elõirányzat szigorú és tételes felülvizsgálatát, a reprezentációs költségek további
csökkentését. Takarékos gazdálkodást.
A súlyos eladósodás mérséklése érdekében pénzügyi alap létrehozását a fejlesztési területek szabályozása, rendezése, s az
ingatlanok egy részének értékesítése útján.
dr. Czink József
Pénzügyi Biz. volt elnöke

KÖZÉLET

Zakeus Alapítvány
Idén nyáron, Szentendrén egy
alapítvány jött létre, amely célul
tûzte ki a lelkileg nehéz vagy kilátástalan helyzetbe került emberek számára az anyagi lehetõségeiktõl függetlenül megvalósuló, szakszerû és hatékony segítségnyújtást. A Zakeus Alapítvány mindazoknak kíván segíteni, akik megoldásra váró élethelyzetükben tanácsot, gyógyulást keresnek.
A hozzánk fordulók problémáját a kapcsolatfelvétel után, a
szakembereinkkel való személyes találkozás során megismerve alakalom nyílik a megoldáshoz vezetõ út átlátására, megtervezésére. A kínálkozó lehetõségek között szerepel egyszeri beszélgetés, amely néha már önmagában is elegendõ módon
hozzásegíti a segítségkérõt a
megoldás megtalálásához. Más
esetben szükséges lehet több
alakalommal való találkozás,
hosszabb-rövidebb idõszakot átölelõen. Pszichoterapeuta szakorvos segítségével pszichés betegségben szenvedõk számára is
tudunk alapítványi támogatással
terápiás segítséget nyújtani,
amely a gyógyszeres kezelés kiegészítõje vagy meghatározott
esetekben annak akár önálló alternatívája is lehet.
Az Alapítvány tervei között
szerepel önismereti és kreatív
programok szervezése csoportos
foglalkozások
formájában,
emellett közösségalakító tevékenység: minden érdeklõdõ, valamint életvezetési nehézségeik
miatt a családi és baráti kapcsolataiktól eltávolodottak számára
az újrakezdés lehetõségét megteremtõ, értékformáló közösségek létrehozása.
Az aktuális programokról, további információkról illetve a
tevékenység támogatásának lehetséges módjáról a Zakeus Alapítvány
honlapján,
a
www.zakeusalapitvany.hu
weboldalon lehet tájékozódni.
Segítségünket ajánljuk magánszemélyeknek, rászorulókat támogató civil szervezeteknek, orvos kollégáknak.
dr. Hollai Zsuzsanna
Zakeus Alapítvány
06 30 914 3105
Szentendre, Dunaár utca 4.

„Hittem az igazságban”
A pomáziak közül sokan tudhatják, hogy
az elmúlt tíz évben a Mesevölgyi és Mesedombi Óvoda vezetõjeként dolgoztam,
azonban errõl a tisztségemrõl önként lemondtam. Ennek okairól és körülményeirõl sokféle hír kering a városban.
Ebben az írásban szeretnék ezért beszámolni lemondásom valós indokairól és néhány ezzel kapcsolatost tényrõl.
Amikor tíz évvel ezelõtt elvállaltam a
vezetõi feladatot, magasra tettük a mércét.
Olyan komoly szakmai munkába kezdtünk, amelynek eredményeképp elkezdtük
a kompetencia-alapú nevelést, már akkor,
amikor ez az országban még egyáltalán
nem volt elterjedt. Pedagógiai munkánk
központi gondolata a tevékenység-központú nevelés megvalósítása volt, amelyben a
motiváció, az érdeklõdés, a kíváncsiság
felkeltésével tapasztalati úton fejlesztjük,
neveljük a gyermekeket. 2008-ban a Zöld
Óvoda címet is elnyertük, mert az óvodai
nevelésünk megfelelt a pályázat szigorú
környezetvédelmi és egészségtudatos nevelés elveinek. Ennek a folyamatnak az
irányítójaként fontosnak tartottam a folyamatos párbeszédet a családokkal, a munkatársakkal, a fenntartóval. Arra törekedtünk,
hogy hatékonyabban dolgozzunk, nevelési
elveink életszerûbbek legyenek, és segítsék a családokat.
Közben sokat változott a világ, az önkormányzatban egyre kevesebb idõ jutott a
problémák megbeszélésére, határidõkhöz
kezdtük tartani magunkat és a személyes
kapcsolatok háttérbe szorultak. Ezért tíz
éves vezetõi munkám utolsó évében, 2009ben, már komolyan gondolkodtam a lemondásomról. Ekkor egy olyan pályázati

lehetõség adódott, amivel ezt a megkezdett
munkát méltóképpen befejezhettünk, és
továbblépésként lehetõséget is ad a modellintézménnyé válásra. Félretettem hát a
kétségeimet és maradtam még egy évet.
Sajnos továbbra is sokféle támadás ért,
és egyre inkább azt tapasztaltam, hogy a
gazdasági érdekek összeütközésbe kerülnek az óvoda mûködésének szakmai feltételeivel. Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy az általános leépítések nyomán
mi is elveszítünk egy fél konyhai és egy
dajkai státuszt, hiába érvelünk azzal, hogy
ezáltal az egyik óvodai csoportunk mûködésképtelenné válik. Az óvodában az
egyik alkalmazottunkkal szemben szülõi
bejelentés alapján fegyelmi eljárást kellett
indítanom szakmai problémák miatt. Sok
minden történt ezután… Az én elkötelezettségemet megkérdõjelezték, és az is felvetõdött, hogy ellenem kezdeményeznek
majd fegyelmi eljárást. Szerencsére ezt a
pomázi képviselõ-testület egyhangúlag leszavazta. Ezekben a nehéz idõkben sokan
álltak mellém és sokan támogattak, nem
hitték el az igaztalan vádakat. Magam is
sokáig hittem, hogy kiderülnek a tények és
az igazság gyõz.
Az utolsó év különösen nehéz volt, az
egészségem megrendült, a szervezetem
már nem tudta tolerálni, hogy megkérdõjelezték szakmai, emberi tisztességemet.
Ezek az okai lemondásomnak.
Jelenleg újra óvónõként dolgozom egy
olyan intézményben, ahol végre ismét
megtalálhattam a nyugalmamat és azt a
szakmai kihívást is, ami miatt érdemes
kedvvel indulni kisóvodások közé.
Bubán Erzsébet

Eladó lakást
vagy házat keresek
Budapest I., II., V., VI., VII.
kerületében.
Nagy Anna
06-30-247-8989
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Csaknem 200 gyõztes Pomáz Napján
Több mint egy éve készültünk erre a napra. Rengeteg
egyeztetés, csapatépítés, szervezés után végre eljött a nagy
nap. Az utolsó héten rémálmaimban hol az szerepelt,
hogy senki sem jön, hol meg
az, olyan sokan vannak, nem
bírjuk õket színvonalasan kiszolgálni. Na nem a városnapi
sokadalomról beszélek, hanem egy attól független, lényegesen kisebb rendezvényrõl: A Pomáz Körül-Belül teljesítménytúráról. Már a túra
hete is izgalmasan telt el. Végig kérdéses volt, lesz-e elegendõ segítõ az esemény
színvonalas lebonyolításhoz.
Többször át kellet írni a forgatókönyvet, ki hova kerül.
Még péntek este is történt
kedvezõtlen változás, egy az
utolsó pillanatig fixnek hitt
kulcs fontosságú segítõ lépett
vissza. Szerencsére az általa
ajánlott helyettes profi módon
megoldotta feladatát, így ezt
sem érezték meg a résztvevõk. Szeptember 25-én reggel
6 óra 10 perckor már többen
várták, hogy kinyíljon a rajt-
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Rendezõi bejárás
a Vasas szakadéknál

nak helyet adó Pomázi Mátyás Király Általános Iskola.
A hivatalos fél hetes rajtidõ
után két perccel egyszerre indult el a hosszútávosok zöme.
Nyolcig folyamatos volt az
indíttatás, de ekkor megérkezett egy nagyobb csoport
Tátról, valamint a helyi Mátyás suli diákjainak népes
csoportja Bruckerné Mikula
Ildikó tanárnõ vezetésével.
Miután õk is elindultak, normalizálódott a helyzet, 9 óra
után már csak a rövidtávosok
indulhattak, így az indító sze-

mélyzet is fellélegezhetett.
Még a rajt be sem zárt, jött az
elsõ telefon: az akkor még helyi képviselõ Báthory Pista
gyermekeivel már a rövidtáv
céljánál, Margitligetnél jár.
Így meglettek az elsõ célbaérõk a 12 km-es távon. Az
események súlypontja ideiglenesen átkerült Margitligetre, közben a rajtzárás után a
segítõk átköltöztek a Holdvilág-árok Egyesület és a Klímakör közös sátrába. Ez volt
a többi táv célhelye a Pomáz
város napi rendezvény területén. (A túrázók egybehangzó
megállapítása szerint a sátor
nehezen volt megtalálható ebben a forgatagban, ezért jövõre más idõpontban tartjuk
meg a túrát.) A csobánkai célés ellenõrzõpont mûködtetését tökéletesen végezték helyi
barátaink és segítõink, az
Oszoly Egyesület tagjai. Nem
sokkal dél után megérkezett
az elsõ 28 km-t megtett túrázó
is a pomázi célba. Õt is mint a
késõbb folyamatosan beérkezõket meleg levessel vártuk.
Öröm volt látni a sok fáradt,
de elégedett embert, kik elmondásuk szerint jól érezték
magukat, és tetszett a túra útvonala is nekik.
Fél hat körül végre megérkezett Szakács Ernõ személyében az elsõ, aki aznap végigjárta Pomáz közig. határát
54 km hosszan, és így a 001es sorszámú Oklevél tulajdonosa lett. Annyit érdemes róla
tudni, hogy 62 éves, és ez volt
az elsõ 50 km-nél hosszabb
túrája tavaly óta, mióta elkezdett teljesítménytúrázni! (Íme
itt a lehetõség és a bizonyíték:
bárki elkezdheti.) Csak két
perccel lemaradva követte õt
a nap leggyorsabb teljesítõje,
aki Kalocsáról érkezett, és 10

órán belül ért célba. Itt említeném meg: szinte az ország
minden részébõl érkeztek,
Komlótól
Alsózsolcáig,
Gyõrtõl Bajáig. Azért néhány
települést mégis kiemelnék.
Bajáról és Tátról nagyobb létszámú szervezett csoport érkezett. Pomázról 66 fõ indult
Jó volt látni, hogy a környékbeli településekrõl is érkeztek
egyénileg és családostól is. A
legidõsebb résztvevõ 69 éves
míg a legfiatalabb 5 éves volt.
Nemsokára
Megérkezett
Ciffereszky Péter személyében az elsõ pomázi teljesesítõ
a teljes távon. Lassan elfogytak a kintlévõ emberek, páran
feladták, néhányan a szintidõ
végének környékén értek be,
de a résztvevõk nagy száma
bebizonyította: szükség van
erre a rendezvényre.
Akik ezen a napon Pomáz
határát vagy csak egy részét
végigjárták, mind gyõztesnek
érezhették magukat, amire a
kapott emléklap és kitûzõ
évek múlva is emlékeztetheti
õket. Remélem, többségük jövõre újra eljön. 2011-ben augusztus 13-án tervezzük megtartani a Pomáz Körül-Belül
túránkat. Bár idén mindezt
önerõbõl sikerült megvalósítani, a rendezvény mérete és
színvonalának
fejlesztése
szükségessé tenné a város részérõl is az aktív támogatást.
Végül nagy köszönet illet
mindenkit, akik ezen a napon
önzetlenül segítettek.
Név szerint:
Varga Györgyné (Marika)
Judák Róza
Judák Sándor
Pál Sándor
Szalai Sándorné (Ica)
Makkay Zoltánné Erika
Palánkai Magdi
Csikós Sándor
Horváth Csaba
Knáb Krisztina
Benke Ildikó
Horváth Imre
Bajza Krisztina
Borsi Zsolt
Németh Gábor
Kiss András
Radnay József
Radnayné André Andrea
Kelemen Gábor és felesége
Bácsiné Pántya Éva
Petrovits Péter és családja
Petrovits Lajos és felesége
Soltész András
Pásztor Lajos

EGÉSZSÉG

VILÁG ÉS OLIMPIAI BAJNOKOK
„ECSETTEL A GYERMEKEKÉRT”
A SUZUKI HÁZ – PAGODA GALÉRIA JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉSE
A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ JAVÁRA

A

Suzuki Ház idén is
megtartja immáron
hagyományosnak
mondható jótékonysági árverését, amelynek fõvédnöke:
Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes, paralimpiai aranyérmes vívó, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium sport ügyekért felelõs helyettes államtitkára.
A Suzuki Ház Galériában
30-40 kép kerül árverésre,
amely alkotásokra 2010. november 1-tõl interneten folyamatosan lehet licitálni. A
mûvek a november 25-ei 18
órakor kezdõdõ nyilvános
árverés keretében találnak
gazdára. A jótékonysági akción összegyûlt pénzt a Suzuki Ház teljes egészében a
Bethesda Gyermekkórház
javára ajánlja fel. Idén a jótékonysági árverés egy különleges képpel is bõvül, mivel
a kezdeményezéshez számos
élsportoló, olimpikon, neves
sportszemélyiség kapcsolódik egy általuk közösen festett képpel. Csatlakozó sportolók: Besenyei Péter, Csa-

bai Edvin, Dzsudzsák Balázs, Gergely István, Kovács
Ágnes, Kovács Katalin,
Kozmann György, Lázár
Vilmos, Lázár Zoltán, Nagy
Tímea, Pesuth Rita, Pulai
Imre, Storcz Botond, Szilágyi Áron, Vajda Attila. A
közös kép elsõ ecsetvonásai
a jótékonysági árverés sajtótájékoztatóján október 14-én
kerültek a vászonra Besenyei Péter, Csabai Edvin,

Gergely István, Kozmann
György, Pulai Imre, Szekeres Pál és Storcz Botond által (képünkön).
A sajtótájékoztatón jelen
volt az árverést szervezõ
Hungarocar 2000 Zrt. – Suzuki Ház vezérigazgatója,
Együd Gábor és dr. Velkei
György a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója, aki
köszönetét fejezte ki a kezdeményezésért a cég vezetõ-

jének, a festõmûvészeknek
és a sportolóknak. Az árverésbõl befolyó összeget a
gyermekkórház égési osztályának felújítására és otthonosabbá tételére fogják fordítani.
A közös alkotás napi változásai nyomon követhetõk
lesznek a www.suzukihaz.hu
weblapon.
Koós-Lukács Tímea
fõkoordinátor

Pomázon járt a katasztrófavédelmi fõigazgató
A Létesítményi és Önkéntes
Tûzoltóságok Országos Szövetségének a pomázi tûzoltóság ad otthont, ahol a szövetség titkársága is mûködik. Ide
invitálta a szövetség elnöke,
Balog László rendkívüli elnökségi ülésre Dr. Bakondi
György tû. vezérõrnagyot, országos katasztrófavédelmi fõigazgatót, aki elfogadta a meghívást.
Az elnökség tagjai – köztük Leidinger István pomázi
tûzoltóparancsnok – régi ismerõsként üdvözölték az új
fõigazgatót, majd mutatták
be szakmai múltjukat és az
általuk irányított önkéntes
tûzoltóságok fõ jellemzõit,
végül a LÖTOSZ, mint szakmai szövetség fõ célkitûzé-

seirõl, eddigi eredményeirõl
adtak tájékoztatást. Már a
bemutatkozás során párbeszéd alakult ki az elnökség
tagjai és a fõigazgató között.
A párbeszéd folytatódott
azután is, hogy az OKF és a
tûzoltóságok együttmûködésérõl, az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok munkájának megítélésérõl beszélt a
tábornok. Az önkéntes tûzol-

tóságokat nevezte „valódi
önkormányzati” tûzoltóságnak, hiszen a létrehozásuk és
mûködésük alapját az önkormányzatok és az önkéntes
tûzoltók öszszefogása biztosítja. Külön méltatta a
pomázi modellt, ahol öt önkormányzat – Budakalász,
Csobánka, Pilisszentkereszt,
Pilisszántó és Pomáz – hozta
létre és tartja fenn az önkén-

tes tûzoltóságot, amely évente több, mint 250 eseménynél
avatkozik be.
Az elnökség tagjai a több
mint két órás megbeszélést
eredményesnek minõsítették,
és mivel több nyitott kérdés
maradt, a jövõben is szeretnének élni a fõigazgató által
felkínált lehetõséggel, amely
szerint a párbeszéd folytatására nyitott az OKF vezetése.
Az értekezlet végén Leidinger István tûzoltóparancsnok mutatta be a pomázi laktanyát, a gépjármûveket és a
tûzoltó õrsöket a fõigazgatónak, amelyek a mûködési
terület önkormányzatainak
összefogásával és finanszírozásával valósultak meg.
L. I.
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KÖZBIZTONSÁG

RENDÕRSÉGI
HÍREK

P

omáz városban októberben kevesebb ismertté vált bûncselekmény miatt rendeltünk el
nyomozást az elõzõ év ezen
idõszakát nézve. Csökkent a
lopások és a betöréses lopások száma is. Ami számomra
elkeserítõ, hogy ismételten
történt két gépkocsi feltörés.
Mindkét esetben – álláspontom szerint – nagymértékben
hozzájárult a bûncselekmény
elkövetéséhez az a tény,
hogy látható helyen (ülésen)
ottmaradt a tulajdonos táskája. Egyetértek azzal az állampolgárral, aki azt mondja,
hogy mindez nem ok arra,
hogy feltörjék a gépkocsit,
de az erre szakosodott bûnelkövetõnek ez „felhívás keringõre”. Ismételten, mint
már sokszor, kérem Önöket,
hogy ne hagyjanak a gépkocsiban értéket! Még egy

olyan kérés Önök felé, amire talán nem is gondolnak:
nyilvános helyen, több személy elõtt – amennyiben nagyobb összeget tartanak maguknál – ne vegyék elõ a zsebükbõl, tárcájukból a teljes
összeget. Történt ugyanis,
hogy egy városunkban lakó
állampolgár olyan helyen
vette elõ a zsebébõl a nagyobb összeget, ahol nagy
valószínûséggel kifigyelték,
és így fizetett. Ezek után beült a kocsijába, betette a tárcáját a kesztyûtartóba. Hazament és kb. 4-5 percre állt
meg a háza elõtt, amíg bent
elintézett valamit. Amikor
kiment, a gépkocsiját feltörték és semmi más nem hiányzott, csak a kesztyûtartóból a tárcája. Kérem Önöket,
hogy erre is figyeljünk oda!
Szeretném a figyelmüket
fölhívni, hogy hamarosan
beköszönt a tél. Az idõjárás,
a közlekedési és látási viszonyok gyökeresen megváltoztak. Érdemes a gépkocsikat
is felkészíteni a télre. (Fagyálló, téli ablakmosó folyadék, ablaktörlõ lapátok,
akkumlátor ellenõrzése). Aki
csak teheti, a gépkocsijára
szereltessen föl téli gumikat,
mert az ezzel való közleke-

NE FÕZZÖN!
– VIGYE HAZA!
Családi menü
4 fõ részére
– 2500 Ft-ért
- leves,
- vegyes tál körettel,
- savanyúság
Rákos Vendégház,
06-20-9890-265
16 Pomázi Polgár 2010/11.

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

dés sokkal biztonságosabb.
Az utak csúszóssá, párássá
váltak. Ilyenkor még nagyobb követési távolságot és
odafigyelést követel meg a
gépkocsivezetõktõl a biztonságos közlekedés.
Szeretném ismételten megszervezni a tavasszal elsõ alkalommal megrendezésre
került ún. „Közlekedésbiztonsági napot”. Ezen rendezvény pontos dátumáról tájékoztatni fogom önöket. Terveim szerint itt díjmentesen
átvizsgálják a szakemberek a
rendezvényen résztvevõ személyek gépkocsijait, és térítésmentesen tanácsokkal látják el önöket a téli közlekedésre vonatkozóan.
Tájékoztatom
önöket,
hogy az elmúlt hónapban két
alkalommal is történt gyalogos gázolás városunkban. Az
egyik kora reggel. Az önkormányzat segítségével sikerült szinte azonnal felvenni a
kapcsolatot az ELMÛ szakembereivel, és meghosszabbították városunkban a reggeli közvilágítás idõpontját.
Megkérem a gyalogosan
közlekedõket, hogy különösen figyeljenek oda, és fokozottabb körültekintéssel keljenek át az úton! November-

ben folytatjuk a sebességellenõrzéseket, és nem csak
Pomáz, hanem Budakalász,
Pilisszentkereszt és Csobánka területén is. Az ellenõrzések tervezett idõpontja:
06, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 28.
Természetesen a „mûsorváltoztatás” jogát fenntartjuk!
Végezetül az elmúlt lapszámban H. Bozsena lélekgyógyász írására engedjék
meg, hogy röviden reagáljak,
mivel személy szerint engem
érint a véleménye. Tisztelt
Hölgyem! Szívesen látom hivatalomban, és bízok benne,
hogy a személyes találkozás
és beszélgetés után nem talál
olyan „morcosnak”. Higgye
el, hogy büszke vagyok a
rendfokozatomra, elvégzett
iskoláimra, közvetlen kollégáimra, a közösen elvégzett
munkára és arra, hogy a
Szentendrei Rendõrkapitányság legnagyobb Rendõrõrsét
vezethetem. Közel 36 000 fõ
(2 város és 3 község) rendõri
vezetõje lehetek, és bízom
abban, hogy parancsnokaim
ezen lehetõséget még sokáig
megadják nekem.
Kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést.
Kovács Róbert r. alezredes
õrsparancsnok

Bosszankodom
Mert a város legforgalmasabb
zebráján, a Szilágyi Erzsébet utca
és az Árpád fejedelem út találkozásánál, ahol naponta ezrek mennek a HÉV-hez és a buszokhoz,
ahol nagyon helyesen a kicsik és
nagyok átkelését villanyrendõr is
segíti, középen az esõvíz összefolyó csatornája hónapok óta körülbelül 30 centi hosszan be van szakadva. Aki ebbe belelép, könnyen
a lábát törheti. Csodálkozom
azon, hogy ilyen hosszú ideig senki nem vette észre a baleset veszélyt, senki nem jelezte az illetékeseknek, és senki nem javította
ki. Jó lenne, ha a tél beállta elõtt,
kijavítanák az összefolyót!
Cz.

SZOLGÁLTATÁS
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK

Mese a dohos lakásról
Kedves Olvasóm! Cikksorozatunkat válogatott polgári jogi témákkal folytatjuk, melyek a való életbõl vétetnek és melyek a jog ismeretét gyarapíthatják.

E

z alkalommal mesére
invitálok mindenkit. A
mese egy megtörtént
esemény feldolgozása. A mese megoldásához, a helyes
magatartás és megközelítés
elsajátításhoz a törvény alábbi
rendelkezéseit hívjuk segítségül: a Polgári törvénykönyv
(Ptk.) elõírja, hogy a polgári
jogviszonyokban jóhiszemûen, tisztességesen és együttmûködve kell eljárni (4. §); a
felek a szerzõdés megkötésénél együttmûködni kötelesek
és figyelemmel kell lenniük
egymás jogos érdekeire. A
szerzõdéskötést megelõzõen
is tájékoztatniuk kell egymást
minden lényeges körülményrõl (205. §); a szerzõdéseket
tartalmuknak megfelelõen
kell teljesíteni, a szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie a
szokásos használatra, a felek
által megállapított célra. A felek a szerzõdés teljesítése során is együttmûködni kötelesek és a teljesítést érintõ minden lényeges körülményrõl
kötelesek egymást tájékoztatni (207. §); a kötelezett (pl. eladó) hibásan teljesít, ha a

szolgáltatott dolog a teljesítés
idõpontjában nem felel meg a
törvényben vagy a szerzõdésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha azonban a jogosult (pl. vevõ) a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a
kötelezett mentesül a felelõsség alól (305. §); a jogosult a
hiba felfedezése után a lehetõ
legrövidebb idõn belül köteles
a kötelezettel kifogását közölni, ha ezzel késlekedik, azért
felel. A szavatossági (pl. kijavítás, kicserélés, árleszállítás)
igények a teljesítéstõl számított 6 hónapon belül érvényesíthetõk (307-308. §); a károkozó a jogellenesen okozott
kárt megtéríteni köteles, károsult azonban a kár elhárítása
és a bekövetkezett kár csökkentése érdekében minden
ésszerût meg kell tegyen
(339-340. §); adásvétel esetén
az eladó köteles a vevõt a dolog lényeges tulajdonságairól
tájékoztatni (367. §).
Kedves Olvasó, köszönöm
a kitartást. Tudom, hogy sok
törvényi szabály kapott itt
helyt, de – jogot évtizedig ok-

tatóként – meggyõzõdésem,
hogy ezek a szabályok bölcsek és igazságosak. A mese
pedig a következõképpen
szól: adott egy család, amelyik egy kis lakásban lakik. A
lakás dohosodik, fûteni, szellõztetni kell. Egyszer ki is
festik, de a festék újra peregni
kezd. Aztán nagyobba költöznének. A kis lakást eladnák, s
mivel kevés a pénzük, a lehetõ legmagasabb áron. De mit
csináljanak a dohosodással,
penészesedéssel? Ha elmondják a vevõknek, nem veszik
meg, vagy sokat kell engedni
az árból. Ha nem mondják el,
akkor nem járnak el becsületesen és még pert is kaphatnak a nyakukba.
Megkérdezik hát ügyvéd ismerõsüket: te mondd csak, mit tegyünk? Az ügyvéd így
válaszol: meg kell mondanotok a hibát a vevõnek. A becsület is és a szerzõdés biztonsága (hogy azt ne támadják meg, ne legyen per) is nagyon fontos, ezért még az árból is érdemes engedni. Amit
a szerzõdésbe belefoglaltok
pl. a hibákat, a dohosodást,
penészesedést, azzal utóbb
már nem jöhetnek vissza hozzátok. A pár eltávozik, lógó
orral. Sok hónappal késõbb
újra megjelennek az ügyvédnél: eladtuk a lakást. De hibát
követtünk el, eltitkoltuk a do-

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

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL
Sokan a naptárt nézve úgy
gondolják, hogy már nincs
semmi tennivaló a ház körül.
Pedig tévednek. Ellenõrizzük a komposztálót, az érett
részeket forgassuk be a talajba az ásáskor. Ezzel sok tápanyagot juttatunk vissza a
földbe, és helyet teremtünk a
friss komposztálandó anyag
elhelyezésére.
A lehulló beteg, diófa és

nyírfa leveleket szélcsendes napon égessük
el. Pomázon nagy gond
a felszíni csapadékvíz
elvezetés. Sok bosszúságtól
szabadulunk
meg, ha az árkokat és átereszeket kitakarítjuk. A
többágú örökzöldjeinket
kössük össze, hogy a ránehezedõ kásás hó ne tehessen
kárt bennük. Hajtsuk össze a

hosodást, penészesedést. A
vevõ most perrel fenyeget. Az
ügyvéd: próbáljatok megegyezni. Az egyezség sokkal
jobb, mint a per. A per költséges, hosszú és a végén nagyon drága is lehet. A felek
ügyvédeik által megpróbáltak
egyezséget kötni. Az egyezség olyan polgári jogi megállapodás, ahol mindkét fél enged álláspontjából (követelésébõl) és így kötnek békét,
mert bölcsen felismerik: a háború túl nagy veszteségekkel
jár. Az ügyvéd nagy és szent
feladata: viták alkalmával abba az irányba terelgetni ügyfeleit, hogy azok nyitottak és
készek legyenek egy ésszerû
kompromisszumra, ne homályosodjon el látásuk, ne kapjanak vérszemet, ne a bosszú
és az érzelem, hanem a nyugodt értelem vezesse õket útjukon.
A béke azonban nehezen
születik meg. A mesében is
elmaradt. A felek elmentek a
bíróságra. Az egyik túl sokat
akart az õt ért sérelemért, a
másik nem áldozott eleget
nyugalmáért. A per megindult, a felek elõadták meséjüket. A bíró szigorú volt és
megmondta: nehéz és fájdalmas az eljárás, jobb, ha békét
kötnek. Tájékoztatást nyújtott
arról, hogy milyen súlyos
költségekkel kell a per során
számolni. A felek elvonultak
és ismét megnézték, hogy
egyezséget tudnak-e kötni.
Nem tudtak. Visszamentek a
bíróságra.
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe: Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

locsoló tömlõt, víztelenítsük
és zárjuk el a kerti csapokat. Készítsük elõ a hólapátot, hóseprût, gondoskodjunk a síkosság
mentõ szóróanyagról.
Fagymentes idõben
még ültethetjük a
gyümölcs és díszfáinkat. Szerezzük be a
téli gyümölcs és burgonya szükségletünket, most még olcsóbban juthatunk hozzá,
mint késõbb!
Czilinger
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