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gyorsan száguldó esztendõk decemberjeit figyelõnek feltûnik, hogy a kulturális, szórakoztató és jótékonysági programokat egyre többen látogatják. Tapasztalható,
hogy a város mindent megtesz
azért, hogy a különbözõ rétegek és korosztályok jól érezzék magukat. A gyakorlatban
testesül meg az a politikai hitvallás, mely szerint az embereket az állami terhek növekedésével egyenes arányban a
saját településüknek kell védenie, vígasztalnia, segítenie.
Éreztetni próbálják, hogy ezek
a rendezvények az individualizálódott korunkban a Mam-

mont imádó embereket közelebb hozzák egymáshoz, s ha
lassan is, a nagy kohóban csak
kialakul a pomáziság tudata.
Kitapintható, hogy ezt az erõfeszítést – szintén lassan és
meg-megállva – egyre többen
támogatják.
Ennek az észleletnek az
sem mond ellent, ha látjuk,
hogy az eseményeket évrõl
évre ugyanazok irányítják. Az
egyre szélesebbre taposott
úton azonban növekszik a követõk, a gyorsabb ritmust vállalók száma.
Hajdan a település mûvelõdési háza biztosította a munkaidõn kívüli szabadidõ eltöl-

tésének minden fajtáját. Mára
új, kisebb-nagyobb hatósugarú központok polarizálják és
színesítik a választhatóságot.
A lehetõségekkel együtt haladó igények eredménye, hogy a
különbözõ tárgyú és színvonalú, sokszor azonos idõben
zajló programokon meglehetõsen sokan jelentek meg. Ebben szerepe lehet az adventnek is. De az az érv is elfogadható, hogy érdekli az embereket, mi történik a városban. S
ez derûsebbé teszi a jövõt!
Ebben a meggyõzõdésben
kívánunk minden olvasónknak boldog és sikeres új évet!
Vicsotka Mihály

KULTÚRA

A Hargitát a Pilisre váltotta

2008. december 15-én nyitották
meg Jakab György fa- és csontfaragó mûvész kiállítását a mûvelõdési ház nagytermében. Mit
illik tudni az alkotóról?
Erdély közepén, Farkaslakán született.
1990-ben költözött Magyarországra.
2000-ben vásárolta meg a pomázi házát,
és a település várossá avatásának napján
költözött be abba.
Jakab György nagymamája az elsõ
unokatestvére volt Tamási Áronnak, a
híres székely írónak. Amikor a kicsi
Gyuri a térdén lovagolt, sokszor kérdezte tõle: „No, mi leszel, ha nagy leszel?”
Akkor erre még nem adhatott választ.
A mesterséget kicsit örökölte, mert a
keresztapja kõfaragó volt Farkaslakán. A
nagyja részét tanulta Szervátiusz Jenõtõl

A megalakulása óta
több nemzetközi és hazai diaszpóra versenyen
elsõ, második vagy harmadik díjat nyert Opanke Szerb Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület
tánccsoportja december
5-én a mûvelõdési házban tartotta a 25. születésnapi önálló estjét.
A mûsorban Krunityné
Sósity Anica szervezésében
felléptek az alapító és az új
tagok, valamint a fotón látható Meselia zenekar, amely
szintén az Opankében ala-

és a fiától. Ennek a kezdetét hasznos lesz
az utókornak feljegyezni.
Amikor 1970–71-ben a két Szervátiusz
a Tamási emlékmûvet faragta (a Hargita
tetejérõl hozták, 30 tonnás és a legkeményebb trahit) mindenkit hívtak a faluból
segíteni. Eleinte többen voltak, aztán Jakab György egyedül maradt. Ott tanulta
meg a finom technikát, hogyan kell egész
pici felületet úgy visszaadni, hogy térhatást érjen el. A munka végeztével
Szervátiusz Jenõ azt mondta neki: „Fiam, neked sokat kellene velem jönnöd,
mert érdemes lenne és megérné, hogy
egy kicsit mûveljelek!” Az eltelt évtizedek bebizonyították, hogy az öreg mesternek jó szeme volt a tehetség felismeréséhez.
A csontfaragást az állatorvos unokabátyjától látta elõször. Rövid idõ múlva
olyan gyorsan faragott, hogy a rokon

25 éves

kult meg, csak néhány hete
vette fel az új nevét.
Sajnálatos, hogy a tartal-

csak ámult, és megkérdezte: „Mit csinálsz te?”
A családban van neves festõmûvész, a
szárnyait bontogató fafaragó unoka.
Jakab György Pomázon otthon érzi
magát, mert a hegyrõl nézi a világot. Az
Alföldön hõsi halálát lelné. Az elsõ magyarországi kiállítását, amely Miskolcon
az ottani Koós házban volt, azóta számtalan követte. Jöttek a monumentális
munkák, 6-8 méter hosszúságúak, 1-2
méter szélesek és átmérõjûek, több alakosak. Késõbb a finom csontfaragványok, amelyekbõl a kiállításon néhány
remekbeszabott karikatúra látható múltbéli és kortárs politikusokról.
Pomázon három szabadtéri munkája
gyönyörködtet. A kopjafa a városháza
elõtt, Árpád szobra a Magyar Várban, s a
17 méter magas országzászló tartórúd a
Kliszán.
V. M.

az Opanke

mas mûsor az öt évvel ezelõtti Szentendrén tartott 20. születésnaphoz képest szerény

érdeklõdés mellett zajlott. A
testületi ülésen Nyári Iván
ezt szóvá is tette.
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VÉLEMÉNY

KONYHA-SAGA
A következõ történet olyan, mint egy folytatásos regény. A végét nem látja senki, néhol olyan, mint egy krimi, néha inkább bohózathoz hasonlít,
vannak benne sci-fi elemek, sõt a balladai homály is megjelenik. Sajnos
a történet többrõl szól, mint egy konyha léte vagy nem léte. Sok minden
érthetetlen benne. Valaki talán egyszer megmagyarázza nekünk.

S

zóval ezt a konyhát évekkel ezelõtt az
elõzõ polgármester bezártatta. A bezárásnak három fõ indoka volt, amelyek a következõk voltak: sokba kerül a fenntartása, az
EU-szabványos felújítása szintén, nem bõvíthetõ a kapacitása. A két utóbbit érdemes a
késõbbi történések miatt megjegyezni.
Miután az ellenérvek nem hatottak a
konyhát bezárták. Lehetett enni a „finom”
hozott ételt. Nem tudom mennyivel lett olcsóbb az ennivaló, de az biztos, ugrásszerûen mondták vissza az étkezést a szülõk. A
minõségi kifogások állandó jelzésének hála,
a cég két garnitúra szakácsot bocsátott el. El
is nevezték az intézmény vezetõjét „szakácsfalónak”, mintha õ tehetett volna a minõségrõl. A megszûnt konyha helyiségeit
szépen elkezdték hasznosítani, fõleg raktárként funkcionált. De a jobb hasznosítás végett még pályázatot is adtak be a lelkes pedagógusok.
Azután beszállítót váltott a város. És ekkortól kezdtek felgyorsulni az események.
Híre jött, hogy a konyhát ismét használni
fogják. Minõ furcsaság: az új beszállítók.
Mendék jöttek, mondák mentek, konkrét
dolgot nem mondott senki.
Azután egy szép októberi napon megjelentek az érintett kft. képviselõi leltározás
céljából. Mindjárt közölték is az itt tárolt padokat, matracokat és egyéb eszközöket vigyük ahova akarjuk, mert lakat kerül mindenhova. A kidobásra ítélt tárgyak másnak
nem nagy értékek, de az iskola némi aprópénzre tehet szert, ha hétvégente vagy nyáron kiadja az épületet. Az alvást a kidobott
matracokon oldották meg. A törött padok
székek pedig újra hasznosulnak, egy lesz
két-három darabból.
A munkálatok megkezdése és a beindítás
híre azonban felvetett néhány kérdést. Ne feledjük: október közepe volt. Ugyanis a
konyha nem volt egy szellemjárta kastély,
ott azért dolgoztak, mert a gyerekek uzsonnáját itt készítették, valamint az ebéd tálalása is itt történt. Tehát mi lesz az itt dolgozókkal? Vagy a közüzemek kérdése, hiszen egy
rendszeren vannak az iskoláéval. Hogy oldják meg a fûtést, melegvíz-szolgáltatást? Az
iskola alkalmazottja fogja kezelni? A többi
közüzem, hogy kerül leválasztásra? Mindmind komoly anyagi vonzattal járó kérdés.
Válasz azonban nem érkezett.
Mit volt mit tenni, a Közalkalmazotti Tanács valamint az Iskolaszék elnöki tisztemnél fogva elballagtam az alpolgármester úr
fogadóórájára, és érdeklõdtem a konyha felõl. Mivel hirtelenjében konkrét választ nem
kaptam, csak ígéretet a késõbbi tájékoztatásra, vártam. Egy kis csúszás miatt az önkor-
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mányzaton is érdeklõdtem, tudnának-e adni
egy szerzõdést, ami alapján a munkába belefogtak káeftéék. Néhány nap és félreértés
tisztázása után kaptam is egy levelet, ami
nem eloszlatta, de tovább növelte a homályt.
Volt néhány dolog, amit nem értettem. Nem
sorolnám az összeset, csak néhányat.
Az elsõ: a szövegben szerepel, hogy
olyan átalakítás nem végezhetõ, ami építési
engedély köteles. De gondolom, ha valaki
nekiáll gázórát, vízórát, villanyórát beiktatni, ahhoz valamiféle engedély csak kell.
Már pedig azok beszerzése nem kis idõ. Az
pedig, hogy a konyhába újabb üstök kerülnek (mondjuk kettõ egy kéménybe kötve)
szintén valamiféle tervhez és engedélyezéshez van kötve – szerintem. De lehet, hogy
erre a konyhára más szabályok vonatkoznak. De a gázórát is – ha már beszerelik – illik leplombáltatni. Bár mondjuk a plomba
nemigen zavarja a felújító céget. Legalábbis a biztosító szekrény plombáját a villanyszerelõ gondolkodás nélkül letörte volna, ha
a karbantartó nincs résen. Telefonálgatás
után egy papírt írt alá, hogy õ sértette meg a
plombát és nem az iskola. Közben itt járt a
villanyóra-leolvasó, jelezte is az ELMÛ felé a szabálytalanságot.
Ami miatt egy kis félsz van bennem,
hogy az említett cég kicsit lazán kezeli a
szabályokat, megállapodásokat. Mondjuk
különösebb gond nélkül flexeltek, hegesztettek, dzsuváztak a konyhában, mialatt az
ebédosztás folyt. Gondolom az ÁNTSZ
nagy örömére. A megállapodásban szereplõ
14 óra utáni munkakezdést is furcsán értelmezték, mert komoly ráhatással lehetett
csak megértetni velük, hogy a 14 óra után
mit jelent.
„A vállalkozó vállalja, hogy HACCP
rendszernek megfelelõ konyhát alakít ki” –
szerepel a küldött iratban. Nem ismerem az
említett rendszer összes elõírását, de ha csak
ennyi, akkor bátran vállalhatta volna a város
is. Eddig ugyanis néhány használt gázzsámoly és két – a már az itt lévõknél szerintem
régebbi – üst beszerelésénél több nem történt. Hogy régebbi, azt abból gondolom,
hogy néhány rozsdafolt található bennük.
Lehet egyébként, hogy az említett rendszer
egyik feltétele a rozsda jelenléte. Utalnék itt
a cikk elején említett, drága az EU-konform
átalakítás hangzatos érvére.
Ami igazán furcsa a bérleti szerzõdés létenem léte. A tájékoztatóban az szerepel, hogy
a felújítási munkák után az érintettek bevonásával kötik meg a szerzõdést. Azt kell,
hogy mondjam egy jó bolondot fogott az önkormányzat, bár kicsit tamáskodva fogadom, hogy ma Magyarországon van váll-

akózó, aki minden hivatalos papír nélkül,
ígérvényre pénzt invesztál valamibe, és csak
utólag köt szerzõdést. Elhiszi ezt valaki? Én
el. Ha egy közbeszerzési jogász mondja, akkor igen. Azt azonban megjegyezném, hogy
igen rossz alkupozícióba kerül az önkormányzat, mert innentõl a kft. diktál. Persze
lehet nem elfogadni a feltételeket, csak esetleg egy kis pereskedés lesz a vége. És abban,
ha a „fantáziám” nem csal, nem vagyunk a
legjobbak. A sofõrrel érkezõ Penzió-vezérkar szerintem rendelkezik olyan jogi háttérrel, hogy egy perben „megeszi” az önkormányzatot.
A bõvítésrõl. Én emlékszem, milyen harcot kellett vívni, hogy 800 adagot fõzhessenek itt. A további bõvítést szinte kizárták.
Engedély stb. Most hirtelen meg akár 2000
adagot is lehet fõzni, bocsánat befejezni,
mert az írás szerint befejezõ konyha lesz itt.
Hogy van ez? Tényleg más szabályok vonatkoznak erre a konyhára?
És hogy legyen egy kis sci-fi is. Miért
nyomul ennyire a Penzió? A tájékoztató szerint „a felek célja pomázi közintézmények
közétkeztetésének javítása”. Ezt komolyan
vette valaki? Hát az önkormányzatnak lehet,
de, hogy a kft-nek a minél nagyobb haszon a
célja, az biztos. És ahogy olvasom a beszállítói szerzõdés 2009. január 1-jén indul. Addig pedig nem ártana birtokon belül lenni.
Mert ne felejtsük el, ez csak Pomáz tekintetében egy 61 000 000 HUF-os biznisz. Legalábbis a közzétett ismertetõ alapján ennyit
fizet Pomáz, az említett cégnek a közétkeztetésért. (Mellékszál, de megjegyzem, néhányszor láttam a végeredményt, megvallom kóstolni nem kóstoltam, de a látvány
alapján, lesz mit tenni az idézett mondatban
foglalt cél érdekében.) Márpedig, ha itt fõznek nem lesz, aki olcsóbban tud ebédet adni,
még ha jobb minõséget is adna. Az sem utolsó szempont, hogy innen a környéket simán
le lehet fedni. Csak azt nem értem, ezt miért
nem a mi önkormányzatunk tette meg.
Ami szintén nem tiszta az egész konyhasagában, az a ködösítés. Elsõ érdeklõdésemkor több képviselõt is megkérdeztem,
nem tudtak semmit mondani. Pedig ez van
akkora összeg, hogy tudjanak róla. Pályáztatás volt, de nagyon ügyesen írták ki, ha a
képviselõk nemigen tudnak róla. Valamiféle elõszerzõdést tán kötöttek, de egy tényleges szerzõdésrõl szintén nem tudott senki.
A tájékoztató szerint végleges szerzõdés
nincs és ezt a közbeszerzési jogász is, többször megerõsítette. De, ha lenne, azért az kicsit furcsán adná magát, ha a képviselõk
tudta nélkül kötöttek volna szerzõdést. Tehát valami sántít.
Én egyébként várom, hogy mint Iskolaszéket meghívnak minket a végleges szerzõdéskötés elõtt egy tájékoztatóra. Amennyiben kiderülne, hogy már van szerzõdés, úgy
olybá kéne vennünk, hogy valaki szavainak
az igazságtartalmával baj van. Azt nem is
említem, hogy nem élhettünk a törvény adta
jogunkkal, az iskolaközösséget érintõ kérdésben nem kérték ki a véleményünket, az
pedig, azt hiszem törvénysértés.
Szóval mire is ez a nagy sietség? Rossz az,
aki rosszra gondol.
Gillinger László

KÖZÉLET

ADVENT AZ IGÉNYEK SZERINT
Gyerekek és szülõk százai várták a hintón
érkezõ Mikulást a városháza udvarán. Az apróságok az ajándék osztásakor méhrajként
lepték el a tiszteletre méltó szentet. Ezalatt a
Piac téren kigyúltak a fények a fenyõfán, hirdetni a várakozást karácsonyig. A disznóvágás népünnepéllyé vált, a kiszolgáló asztalok
és sátrak elõtt sorban álltak az emberek. A
színpadon egymás után léptek fel az énekkarok és az együttesek. A kastélyban „A Dunakanyar Mesterdalnokai” címmel sorozat indult, kezdésként a Teleki-Wattay Mûvészeti
Iskola, a budakalászi és a leányfalui énekkarok részvételével, Méhes Imre vezényletével.
(Fotónkon a budakalásziak.)
-vim-

MINDENKI ZÁSZLAJA
A Kliszán a napforduló ünnepséggel egybekötve Vicsi László polgármester beszéde után Nyilas Zoltán református lelkész
és Fajcsik Tibor római katolikus plébános megáldották és felszentelték a Jakab György fa- és csontfaragó mûvész által készített 17 méteres zászlórudat illetve az országzászlót.
-v-
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IDÕSZERÛ
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A válság lassítja a haladást
Vicsi László polgármester a Pomázi Polgárban minden hónapban tájékoztatja
a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.

– Gyorsan bejárta a hír a várost, hogy jelentkezett egy vállalkozó, aki újra üzembe helyezi a
Mátyás Király Általános Iskola
konyháját. Elégtétellel vettem tudomásul a közlést, mert amikor
Golub Athanászék bezárták írásban és szóban helytelenítettem a
lépésüket. Ám az örömömbe
üröm vegyült, mert levelet kaptam az iskola egyik tanárától (az
írás a 4. oldalon), amelyben kételyeit fejezi ki a kft. konyhát felújító tevékenységével kapcsolatban. Megnéztem a beépített eszközöket és azokat ócskáknak találtam. Tudom azt is, hogy a
konyha üzembe helyezésének
napja 2008. december 1-je lett
volna. Tájékoztatták ezekrõl a
történésekrõl?
– Miután hallottam, hogy kifogások merültek fel a konyha
felújításával kapcsolatban, természetesen megvizsgáltattam a
dolgot. A városnak, az önkormányzatnak, az iskolának és a
gyerekeknek, szóval mindnyájunknak az a célja, hogy az étkeztetés színvonala visszaálljon
a konyha bezárása elõtti szintre,
ott ismét pomáziak dolgozzanak,
s a berendezés minden tekintetben megfeleljen az európai szabványoknak. A fõzés csak akkor
kezdõdhet meg, miután az üzemet a szakemberek átvették, s az
minden elõírásnak megfelel.
Egyébként természetesnek
tartom, ha valaki tollat ragad és
valós, bíráló észrevételeket tesz.
Ez esetben talán hasznos lett volna türelmesebbnek lenni, megvárni, amíg a tulajdonos, az önkormányzat megteszi a hibák kijavíttatására irányuló lépéseket.
A konyhával kapcsolatban az
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eddig említetteken túl számomra
a nagyobb gondot az okozza,
hogy az oda felvett három
pomázi nem lesz állományba véve, és fizetést sem kap, amíg a
fõzés szünetel. A levélíró pedagógus véleményét szívesen olvasnám az állam által elvont 13.
havi fizetésrõl, az iskola nyári
karbantartó munkálatairól és
egyéb szép eredményeirõl is.
– A Dera tisztítása befejezõdött. A munkások nem tudták elhordani a féltucatnyi telek végére kihordott nagymennyiségû
építési törmeléket, s tapasztalják, hogy a legszennyezettebb
helyeken, például a város szélén
máris elkezdték újra „deponálni” a háztartási hulladékot. Mit
kíván tenni az önkormányzat
ezekben az ügyekben?
– Azt nem fogjuk eltûrni,
hogy azok, akik a törvényeket
lábbal tiporják, tönkretegyék az
önkormányzat és kéttucatnyi lelkes ember hónapokig tartó munkáját. A patak tisztaságát megõrizzük. A közterület felügyelõk
ellenõrizni fogják a Derát, betarttatják a környezetvédelmi
törvényt. Ahol a meggyõzés
nem használ, büntetni fognak.
Az anyagi nehézségeink ellenére
áldozni fogunk arra, hogy a patak ezután is gondozott legyen.
– Ismételten fel kell vetnem a
kóbor kutyák számának növekedését. A közelmúltban egy megbeszélésen Monostori Judit a telep vezetõje panaszkodott, hogy
a kenelek zsúfoltak, s folyamatosan hordják oda az állatokat.
– Nekem is mondták, hogy titokban a telep kerítéséhez kötik,
vagy bedobják a többiek közé a
megunt kedvenceket. Egy hónappal ezelõtt is szó volt róla,
hogy ezt nem pomáziak teszik.
De nekünk jut a munka neheze.
Az elszállításukat már sem pénzzel, sem energiával nem bírjuk.
Az állomás és környéke a BKVé és a Voláné. Az még nem fordult elõ, hogy a két nagyvállalat
egyetlen kutyával törõdött volna.
Pedig féltucatnyi állandóan ott
tanyázik. Kénytelenek vagyunk
küszködni ezzel a problémával.

– Nem kerülhetem ki az
Alcseviczét. Most, hogy a legutóbbi vevõ tekintélyes summa
itt hagyása után távozott, mit
tesznek?
– Ismét meghirdettük eladásra. Január 20-ig várjuk a jelentkezõket. Azonban azt meg kell
jegyeznem, hogy a válság elõtt
hetente jöttek szóbeli vagy írásbeli megkeresésekkel. Most a
pályázat megjelenése óta senki
nem jelentkezett.
– A legutóbbi testületi ülésen
elfogadták az idei költségvetési
koncepciót és a helyi adók változásáról szóló rendeletet. Kérem,
tájékoztassa ezekrõl az olvasókat!
– Az nem újdonság, hogy a
költségvetés nagyon kemény
lesz. Azt már tudjuk, hogy az állami támogatás 100 millió forinttal kevesebb lesz. Kénytelenek voltunk a helyi adókon változtatni. De a bejelentett pomázi
lakosok ugyanannyi kedvezményt kapnak, mint eddig. Azok
viszont, akik nem itt laknak, nem
is itt fizetik az adót, mélyebben
zsebbe fognak nyúlni. A tárgyhoz kapcsolódik még, hogy négy
évig nem emeltünk adót, s a törvény adta lehetõségeknek még a
húsz százalékát sem értük el.
Azok a vádak, hogy duplájára
emeltük a terheket, hazugságok.
(Cikkünk a 12. oldalon)
– Meddig bírhatják az önkormányzatok ezt a súlyos nyomást?
– Szerintem túl vagyunk az
elviselhetõn. Van az országban
tucatnyi gazdagabb település,
ahová nagyipar, nagyvállalkozás telepedett, annak elviselhetõbb a sorsa. A többi az utolsó
szalmaszálakba kapaszkodva
fuldoklik. Legutóbb az állam a
közalkalmazottakat, az önkormányzatokat és a nyugdíjasokat
húzta deresre. Ehhez nem kell
gondolkozni, megnézik a számokat és rajzolják a kivonás jeleket. A feladatokat folyamatosan pakolják a vállainkra, pénzt
nem adnak hozzá. Megismétlem, hogy az állami normatíva
arra sem elég, hogy abból a fizetéseket biztosítsuk. Itt a hivatal-

ban van még 1-2 üres állás, oda
nem veszünk fel senkit, s vélhetõen, fájó szívvel meg kell, hogy
váljunk a néhány nyugdíjasunktól is. A gazdasági válsággal
olyan problémák erõsödtek fel,
amelyeket azelõtt nagyon nehezen kezelni tudtunk.
– A Bem József utcában, a
bérlakásoknál rengeteg téglát
halmoztak fel. Végre megkezdõdik az építkezés?
– A sok aknamunka után megkezdõdik. Hiába állt ott az alapásásnál a régész napi 80 ezer forintért, semmilyen archeológiai
anyag nem került elõ. Megalapozottan állíthatom, hogy az év
végére mind a két ütem házai elkészülnek. Az éves csúszás miatt
az áraik nem változnak.
– Mik a legfontosabb teendõk
az idei költségvetés elfogadásáig?
– Ahogyan az Kulin Imre idején volt – de Golub Athanásznál
szünetelt –, egyeztetünk a politikai pártok és a civil szervezetek
vezetõivel a költségvetés végleges kialakítása elõtt. Februárban
lesz a közmeghallgatás, ahol a
lakosságtól várjuk az észrevételeket. Közben én több befektetõvel szeretnék tárgyalni az
Alcseviczérõl, a bankokkal az
egészségház finanszírozásáról. S
természetesen állandó elfoglaltság az akadályok elhárítása a város üzemeltetése elõl.
– Milyen emlékei maradnak
2008-ról?
– Csalódás az Alcsevicze és az
egészségház ügyének átmeneti
megfeneklése. Azt hittem, hogy
a 2009-et azzal kezdjük: az
Alcsevicze eladva, az egészségközpont építõje kijelölve. Nem
így történt, de én elszánt vagyok.
Az új évben újra kezdem. Azt be
kell látnom, hogy a megválasztásom óta eltelt két esztendõ tempóján lassítanom kell. A körülmények annyira megváltoztak,
hogy szívós munkával is csak
apró lépésekkel lehet haladni.
S végezetül kérdés nélkül is
boldog és eredményes 2009-et
kívánok minden pomázi lakosnak!
V. M.
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Sajó Sándor:

Magyar ének 1919-ben
Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván
Búd vadonának reszketõ ölén.
És én, mint véred lüktetõ zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg:
Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, ó jaj, színig fájdalom...
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, Én mit tegyek már? - romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.
Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar;
A sírgödör hát végkép meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?
Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának
És sírt, vesztére, önszántábul ás,
Hol számûzötté lett a honfibánat
És zsarnok gõggé a honárulás,
Hol a szabadság õrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, Ah, rajtunk már az Isten sem segít!
Pattogva, zúgva ég a magyar erdõ,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égbõl a magyar jövendõ,
Milljó görönggyé omlik szét a föld;
De bánatomnak dacra-lázadása

E

zzel a – még a mai napon is aktuális – megrázó verssel szeretnék minden
Kedves Olvasómnak Boldogabb Új Esztendõt Kívánni!
Ha megtehetném, gyorsan
és maradéktalanul elfelejteném az elmúlt évet. Természetesen sok boldog és szép
pillanat is adatott nekem,
mint – gondolom – valamennyi városlakó társamnak, mégis 2008 számomra
az itthoni demokráciába és a
jogállamiságba vetett hitem
végleges elpárolgása miatt
lesz emlékezetes. De ha már

- Mint õrület, mely bennem kavarog Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra:
Még nem haltam meg, - élni akarok!
A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tízkörmömmel kelljen bár kiásnom,
Kikaparom a földbül a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetûkkel álljon
Egy égõ, elszánt, zordon szó: soha!
Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék!
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!
Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bûn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porbahull;
De ezt a lelket itthagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden õsi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!
És leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentõl visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörû csodát itt:
Bölcsõvé lesz még minden ravatal, Havas Kárpáttól kéklõ Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

felejtés, akkor 2002 óta kéne
kitörölni minden gyászos
emlékét tudatomból a szélsõségesen magyarellenes,
magukat szocialistáknak és
liberálisoknak hazudó politikus-ripacsok ténykedésének. E szörnyû színielõadás
– bár õk folyamatosan cinikusan mosolyognak – korántsem vígjáték a lakosságnak, hanem a kilátástalanság
és a reményvesztés iszonytató végjátéka.
Ha bibliai mintára számolni kezdünk, akkor azért
fénysugár támadhat szíve-

inkben, hiszen 2009-ben lejár a 7 szûk esztendõ. És
akár elõrehozott választások
lesznek, akár ki kell böjtölnünk még 2010-bõl is egy
negyedévet, de a változás
hitem szerint be fog következni. Ennek a lehetõsége
kell, hogy erõt adjon, és táplálja megtépázott optimizmusunkat.
Nem folytatódhat tovább
az a politika, ami egzisztenciális létbizonytalanságban
tartja, egymás ellen fordítja
és kifosztja saját állampolgárait. Nem méltó a hatalom

gyakorlására az, aki azzal
visszaél. Jelen pillanatban az
emberek többsége nem rendelkezik megtakarításokkal,
így teljes mértékben függ a
munkaadójától – illetve
amennyiben munkanélküli,
vagy nyugdíjas, akkor közvetlenül az államtól –, hiszen ha elveszíti az állását
(nyugdíját, segélyét), a saját
és családja puszta életben
maradását veszélyezteti. Ezt
az alantas eszközt használja
oly elõszeretettel és hatékonyan jelen pillanatban a
sztrájkolni merészelõkkel
szemben (is!!!) a Gyurcsány
rezsim. Ezért nem mernek
sokan véleményt nyilvánítani – közügyekkel kapcsolatban – hazánkban. A jelenség
csúcsán meg-megjelennek a
kereskedelmi televíziós csatornák jól fizetett riporterei,
és megszólaltatják a „népet”,
akik elmondják, hogy nem
értenek egyet a demonstrálókkal.
Persze, ha egyszer nem
hagynánk magunkat összeugrasztani, akkor – láss csodát – még eredményeket is
el tudnánk érni. De sajnos
jelenleg mindenki csak akkor sikoltozik, ha már az õ
nyakán van a kés, amíg az
„csak” másokat érint, addig
mindenki hallgat. Ennek
meghaladása érdekében szeretném, ha 2009 az egymásra találás, az önzetlenség és
a szolidaritás éve lenne idehaza. Egy élhetõ, „normális” demokratikus jogállam
megvalósításához
erõt,
egészséget és kitartást kívánok minden kedves velem
harcoló olvasómnak!
Dr. Morvay Miklós
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Az ülésterembõl jelentjük
A 2008. esztendõ utolsó, december 9-én tartott ülésén 13 napirendbe foglalt témát tárgyaltak a képviselõk.
Megtudtuk, hogy leégett a
Faltin-ház a Rákóczi utcában,
amelyiknek a gazdája a rengeteg szemét hazahordásával
évek óta nagyon sok gondot
okozott a környéken lakóknak
és a hatóságoknak. A tüzet eloltották, a lakókat elhelyezték, senki nem sérült meg. Az
önkormányzat kitakaríttatja a
portát.
Nyári Iván képviselõ nehezményezte, hogy az Opanke táncegyüttes 25. éves jubileumi mûsorán csak Báthory
István képviselõ jelent meg.
Az esemény nem érdekelte a
helyi sajtót sem. (Az önkormányzati lap ott volt, amint
azt a híradás bizonyítja.) Felháborítónak minõsítette, hogy
az Opankének bérleti díjat
kellett fizetni a nagyterem
használatáért.
Kósa Anikó a mûvelõdési
ház igazgatója válaszában elmondta, hogy minden civil
szervezetnek hozzá kell járulnia az intézmény fenntartásá-

nak óriási költségeihez. Az
összegrõl tavasszal az Opanke
vezetõjével is megegyezett, de
a táncegyüttes ezt sem fizeti.
A Nyári képviselõ által említett rendezvény belépõs volt,
ennek ellenére a legminimálisabb bevételi díjat állapították
meg az Opanke terhére.
Duró Imre képviselõ a
tárgyhoz szólva kérdezte,
hogy a két helyi tévé közül
miért nem volt ott egyik sem?
Úgy véli, hogy a sértõdöttet
játsszák, ezért esett a téma
„két kamera között a földre”.

BÁTHORY ISTVÁN
a 3-as választókörzet
képviselõje

NAGY ATTILA
a 8-as választókörzet
képviselõje

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

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

DR. MORVAY MIKLÓS
a 9-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-4353-678
RÉDEI IMRE
a 10-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-9289-718
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától
a Szent Miklós téri Karitasz Házban fogadóórát
tartanak. Problémáját telefonon is várják, fogadják.
Mindenkit szeretettel várnak.
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A lakossági ügyekben dr.
Morvay Miklós alpolgármester felolvasott egy adventi levelet, Halászné Gambár Mária megköszönte a pataktisztítók munkáját, majd felhívta a
figyelmet arra, hogy a képviselõk a keretüket az álhírek
állításával szemben nem a
személyi kiadásaikra kapják,
nem is költhetik arra, hanem a
körzetükben fellelhetõ problémák elhárítására. Vaizer
Zsigmond a Huszár utca járdájába ásott gödör eltüntetését kérte. Zsebe Zsolt ismét
felvetette a Margitligeti út járdájának javítását. Herpai
Sándor elmondta, hogy az adventi kereszt felállítása után
legalább nyolc autó kerekeit
kiszurkálták, sokat összekar-

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

coltak. A képviselõ szerint a
véleménynyilvánítás szabad,
de nem ilyen módon. Kérte,
hogy az önkormányzat próbáljon tenni azért, hogy ezután is legyen éjszakai gyógyszertári ügyelet, s a Volán az
új hídon és a 204-es buszhoz
közlekedõ járatai menetrendjénél vegye figyelembe a
pomáziak érdekeit is!
Vicsi László polgármester
az utóbbi felvetésekre azt válaszolta, hogy a négy gyógyszertárból kettõ vállalná az
ügyeletet, a közlekedés a
nagyvállalatok ügye, s az önkormányzatnak kevés lehetõsége van ezekbe a dolgokba
beleszólni. Természetesen
próbálnak tárgyalni. Turcsány
Péter megköszönte a kisebb-

Halászné Gambár Mária
a 2-es választókörzet
képviselõje
Tel.: 06-20-460-9232
Minden
hónap elsõ
csütörtökén
17 órától
fogadóórát
tart a Német
Nemzetiségi
Általános
Iskolában.

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 fogadóórát tartok. Várom telefonos és
személyes megkeresésüket.
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ségi
önkormányzatoknak,
hogy „Az együtt jobb” rendezvényen dicséretesen közremûködtek.
Hosszú vita alakult ki az
Alcsevicze új pályázatának
kiírásáról. Volt, aki kifogásolta, hogy nem szerepel benne a
terület teljes közmûvesítése,
más nem helyeselte, hogy az
legyen az elsõ, aki leghamarabb és egyösszegben fizet,
mert egyéb fontos szempontok is vannak. Olyan véleményt is hallottunk, hogy a
pályázatok beadására a január
huszadikai határidõ kevés.
Kardoskodtak amellett is,
hogy azoknak adjon lehetõséget az önkormányzat, akik
nem lakásokat, hanem szabadidõs és sportlétesítményeket akarnak építeni. Növekedett azoknak a képviselõknek
a száma, akik kisebb darabokra bontva szeretnék végre eladni a földet.
Vicsi László a hallottakat
összefoglalva azt mondta,
hogy jelenleg enyhén szólva
nem tolonganak a vevõk. A
beruházóknak szinte lehetetlen pénzt kapni a bankoktól.
Õ is jobban szeretné, ha szálloda, sportcentrum vagy hasonló épülne, erre azonban
kevés az esély. A részenkénti
értékesítés nagy akadálya a
közmûvek megosztása. A magas feszültségû vezeték például a teljes területen átmegy.
Ha egy részt nem tudna eladni az önkormányzat, annak a
közmûvesítését ki vállalná?
Egyébként, ha volna Pomáznak 600 milliója az Alcsevicze teljes közmûvesítésére õ
is azt akarná, hogy fogjunk
neki, mert az eladáskor nyereséggel visszajönne a pénz.
Végül elfogadták az eredeti
elõterjesztést azzal, hogy közben megpróbálják elõkészíteni a részenkénti eladást is.
A továbbiakban elfogadták
a képviselõ-testület 2009. évi
munkatervét, a Fáy utcai terület szabályozási tervét, döntöttek a Déli Csatorna Beruházó Víziközmû Társulat
pénzmaradványának felhasználásáról, megdicsérték a
Tinta Tanácsadó Kft. szakmai
anyagát, amely a nevelési-oktatási intézményeinkben végzett vizsgálatról szól. Jóváhagyták a 2009-re érvényes
élelmezési normákat és térítési díjakat, s meghallgatták a
jegyzõ elõterjesztését a hulladékudvar létesítésérõl.

A patak és az ember

Az elmúlt esztendõ utolsó
két hónapjában annyi tapasztalatot szereztem, amennyit „normális” körülmények között
csak évekig tudtam volna öszszegyûjteni. Ugyanis a többékevésbé állandósult munkarendembe benyomakodott a Dera
medrének a tisztítása. Az új
felismeréseket a gumicsizmás,
kaszás, fejszés, undoros és tehetetlen dühös napok alapozták
meg, amelyeket a velem azonos módon érzõ tucatnyi sorstársammal a vízben és a partokon esõben, sárban és mocsokban „élveztem.”
Azzal kezdem, hogy a manapság divatos környezetvédelem csak a pofázásokban létezik, mert a valóság az emberek
jó néhánya számára ez a fogalom nem is létezik. Nem írhatom, hogy állatként élnek, mert
ezzel megsérteném a kutyákat
és a macskákat, amelyek a saját
piszkukat elkaparják. Az általam bírált kétlábúak fordítva
cselekszenek, õk a sajátjukat
közszemlére bocsátják. Tehetik, mert a törvényektõl nem
kell tartaniuk, hiszen azok, akik
alkalmazhatnák azokat, a legkülönbözõbb indíttatásokból
nem cselekszenek. Az általam
többségnek gondolt rendpártiakat passzivitásba kényszeríti a
következmények nélküli országban naponta tetten érhetõ
jogkövetõket zaklató, ám a törvényekre fütyülõket „pozitív
diszkriminációval” (micsoda
fából vaskarika, de kártékony
fogalom) védõ összállami gyakorlat. Még szólni sem mernek, mert kaphatnak néhányat
a szemük alá, reggelre rongáltan találhatják javaikat. Mert
kies országunkban a szervezetek, amelyeknek a jogbizton-

ságra kellene ügyelniük bénultak, hiszen mindenek alfája és
ómegája a bizonyítottság érthetetlen túlbecsülése. Mert írásom tárgyában hiába egyértelmû, hogy a szeméthalmaz honnan került oda, megvan a régebbi, elbontott épületnek az
alapja, a szállítás mederig húzott útja, máshonnan csak helikopterrel megközelíthetõ helye, mindez kedves olvasóm,
nem elég a bizonyítottsághoz.
Ott kellett volna állni a cselekménykor, lefényképezni az
embert amint lapátol, megtenni
a feljelentést, vállalni a tanúskodást, neki be kellene ismerni
a tettét. Ezután lehetne megbírságolni, körültekintõen figyelve a körülményeire, nehogy a
zsebbe nyúlás nehézségeket
okozzon szegénynek.
A másik tapasztalatom, hogy
a manapság ugyancsak mindenható állásinterjúk (a másik
kártékony fogalom) teljesen feleslegesek. Az állást kínáló
menjen el a jelentkezõ lakásához, nézze meg a környezetét, s
csalhatatlan bizonyítékokat talál az illetõre. Ismét kapcsolódva a cikkem tárgyához: amilyen
a Dera szakasza valakinek a telke mögött, bizony olyan az ember egész portája és jelleme is.

Mert találtunk tucatnyi gondozott, kaszált partot, és a fölött
olyan a kert, a ház és a gazda,
hogy le a kalappal elõttük! Sajnos, õk a fehér hollók.
A többség viszont annyira
sem becsüli a természetet, mint
a körme feketéjét. Cinikusan letagadják a csillagot is az égrõl.
Hiába küldte ki az egyik önkormányzati képviselõ a kerületében lakó patakpartiaknak, hogy
jöjjenek segíteni a telkük szakaszán senki nem mozdult. Inkább néztek kritizáltak és követeltek. A harmadik tapasztalat a
lakosság teljes közönye.
S ha a tényeket tisztelem, le
kell, hogy írjam: a Dera és partjai a legmocskosabbak a Pataksor környékén voltak, ahol a romák élnek. Onnan 60 köbméter
szemetet szállítottunk el. Megtörtént az a képtelenség, hogy
súlyos tízezreket fizettünk a takarításért azoknak, akik a szemetet odahordták. Saját erõvel
nem bírtunk volna rendet csinálni. Sajnos, nem remélhetem,
hogy a tisztaság megmarad.
Nagy erõfeszítéssel befejeztük a vállalást. Összeszedtünk
1400 zsák szemetet. Találtunk
állattetemeket, szennyvízbefolyásokat, rengeteg sittet, korhadt tetõszerkezeteket, autógumikat, egész kerekeket. Kivágtuk az elvadult növényzetet,
cserjéket, vízfolyást akadályozó bokrokat. Ezeket részben elszállítottuk, részben elégettük.
Feltérképeztük a mederig nyúló
kerítéseket, engedély nélkül
épített átjárókat. A közterület
felügyelõk példásan együttmûködtek velünk. A többi nem a
mi dolgunk. Ha 2009-ben a
karbantartási munkákra lesz
pénz, a patakot a mostani állapotban lehet tartani. Ha nem,
két-három év múlva nyoma
sem lesz a munkánknak.
Vicsotka Mihály

V. M.
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VÉLEMÉNY

Megkérdeztük:
– Mennyire érzi sikeresnek, eredményesnek a
2008-as évet?
– Az Ön életében milyen szerepet játszottak a tavalyi pomázi változások?
– Milyen reményeket fûz 2009-hez?

K. Éva
– A ránk tört gazdasági nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy szép eredményekkel büszkélkedhet városunk
2008-ban.
Kaptunk új burkolt utakat,
bevásárlóközpontot, mindezzel munkahelyeket is. Barokk
kertet építettek a TelekiWattay kastély udvarába, valamint felavattunk egy gyönyörû országzászló oszlopot.
Annak fõleg örülök, hogy
gyermekeink új és biztonságos játékokkal játszhatnak az
óvodáinkban, és új utcabútorokat is láttam a köztereken.
Örülök a környezetemet
komfortosabbá tevõ fejlesztéseknek. Különösképpen azoknak, amelyek a családomat is
érintették. A színvonalas kulturális programok elõsegíthetik Pomáz alvó jellegének
megváltozását. Jó dolognak
tartom mindezeket.
Nehéz év áll elõttünk. De
bízom abban, hogy a következõ esztendõ hasonló sikereket
hoz a városnak.

F. Mária
– Nekem személy szerint a
2008. év remekül sikerült. Lehetõségem volt társadalmi
munkában részt vennem, szépíthettem Pomázt. Az énekkari szereplések is színesítették az életemet. S nagyon jól
esett, hogy erkölcsi megbecsülésben részesülhettem a
Porpáczy Aladár Kertbarát
Egyesületben. Amit elterveztem az óévben, el is értem.
Tele vagyok még tervekkel,
elképzelésekkel mind a magán-, mind a közéletben.
Az egészségemre odafigyelek, akiknek tudtam segítet-
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tem. Mindenkinek jó egészséget, s elképzeléseinek megvalósítását kívánom!
Az adventi ünnepségen
örült szívem-lelkem, nagyon
jó érzéssel töltött el, hogy a
zimankós idõjárás ellenére, a
hosszú sorban állást feledve,
mindenki jókedvvel falatozott
a piactéren a gazdagoktól
kezdve a szegényekig. Ezek a
közös ünnepségek megteremtik a lehetõségét annak, hogy
mindenki jól érezze magát,
erõsödjön a városszeretet, az
egymás iránti szolidarítás. Ez
a nap a szeretetrõl és az emberiességrõl szólt. Méltóan a
karácsony szelleméhez.
Remélem az új év is ennek
jegyében fog eltelni!

B. József
– 2008-at a „talpon maradás” évének is mondhatjuk.
Már a vállalkozások fenntartása, a család életszínvonalának megtartása is komoly feladat volt, amelynek a többség
nem is tudott eleget tenni.
Már az év elején számos helyrõl riasztó elõrejelzéseket lehetett hallani. A válsággal és
a nehézségekkel szembesülve
azonban megdöbbentem.
Az új esztendõ sem látszik
könnyebbnek, sõt a terheink
csak gyarapodnak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy
mindenkinek derekasan kell
helytállnia a saját posztján. A
magyar nép történelme során
számtalan esetben bizonyította, hogy nehéz helyzetekben
sem törik meg, felemelkedik,
és megteszi azt, amit isten, a
nemzet és az emberség megkövetel tõle. Biztos vagyok
benne, hogy ez most sem lesz
másképp.
Az óévi változások bizakodással töltenek el, és reményt
adnak arra, hogy az új esztendõben is lesz némi fejlõdés
Pomázon. Bizonyára sok
olyan új dolog is történt, amelyek számomra észrevétlenek
maradtak. A bõvülõ üzletközpontot, és az európai minõségû úthálózat kiépítését külö-

nösen jónak tartom. Remélem, ez utóbbiból mi is részesülhetünk egyszer a város közepén.

B. Gábor
– Mint magánember, életem
legnagyobb sikerélménye,
hogy 2008-ban megszületett
az elsõ fiam. Babakelengyét
kaptam, amely hasznos bébiholmikat tartalmazott.
Öröm számomra a Spar
áruház, a mellette létesített
gyógyszertár és a bank, valamint a drogéria szaküzlet
megnyitása. Szüksége volt
városunknak ezekre egy helyen, a most terjeszkedõ szép
lakópark centrumában, a
Szelistyén.
Viszont üröm, hogy a nejem a babakocsival az utcánkban nem tud biztonságosan
közlekedni a járda hiánya miatt, valamint a fõútra feljutni
csak úgy tud, hogy a lépcsõn
feltornázza magát a pici kocsijával együtt.
Negatívumként tudnám felhozni több társammal együtt,
hogy az okmányirodában
nagy a várakozási idõ. Tanácsolnám az új évre ennek felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy gördülékenyebb legyen az ügyintézés.
Mondja már meg valaki,
hogy létezhet az, hogy a sorszám elfogy reggel az iroda
nyitása elõtt fél órával? Remélem az új évben ezek a
problémák is meg fognak oldódni!
Szeretném, ha a családom
már városiasabb pomáziként
élhetne.

M. Csaba
– Elég nehéz volt ez az év.
Létszámban gyarapodott a
családom, de az anyagi nehézségek jobban nyomasztottak.
Kedvezõ, hogy átadták a
Huszár utcát, így gyorsabban,
könnyebben tudok eljutni a
munkahelyemre. A posta közelében a bank és a Spar áruház megkönnyítette az ügyin-

tézéseimet, meg a napi bevásárlásokat munka után hazafelé Budakalászra.
Nagyon jó lenne, ha már
2009-ben megélhetnénk azt,
hogy Szentendrére is folyamatosan, zökkenõmentesen
lehessen eljutni a Hõsök-terei
körforgalom megépítésével.

A. Tamás
– Röviden csak annyit szeretnék megjegyezni a feltett
kérdésekre
vonatkozóan,
hogy már az elõzõ évben valami elkezdõdött Pomáz életében. Láthatóan szépül a városunk. Egyértelmû a fejlõdés. Szeretném, ha az idén is
folytatódna, nem állna le ez a
folyamat!
Kérem a polgármestert, fordítsanak nagyobb gondot az
EU-s pályázatok megírására!
Így még jobban reménykedhetünk egy szebb és eredményesebb jövõben!

Á. József
– Mennyire volt sikeres ez
az év? Hát bizony kemény
volt. A munkában eredményesebben kellett helyt állni.
A verseny az élet minden területén érvényesül, méghozzá
kíméletlenül. Sikereket csak
komoly áldozatok árán tudunk elérni. Eredményeinket
gyerekeink fejlõdésében látom. Az új Megyeri-híd közelebb hozta Pomázt a nagyvilághoz, bár ez még csak egy
kis lépés volt. Nagyon sok
tennivaló van még.
Bizony az új utak most már
kezdik megváltoztatni Pomáz
arculatát. Kezdem magam
városinak érezni. Remélem
nem állunk meg itt! Nagy
reményeket várok az újesztendõtõl.
Ádor Katalin

HISTÓRIA
Mire ezek a sorok az olvasó elé kerülnek, az új
év elsõ heteit éljük. Alkalom arra, hogy vázlatos áttekintést adjunk arról, mi a története ennek
az ünnepnek, s milyen
szokások, hiedelmek
kapcsolódnak hozzá.
A római birodalomban az
idõszámítás elõtti harmadik
évszázadban márciusban kezdõdött az év. Július Caesar
naptárreformja után a január
1. lett az elsõ nap. A fõtisztviselõk ekkor léptek hivatalba.
Áldozatokat mutattak be, rabszolgákat szabadítottak fel, a
házakat zöld ágakkal díszítették, megajándékozták egymást, jókívánságokat mondtak. Az év utolsó estéjén mindenki ünnepi köntöst öltött, lakomáztak, senki nem feküdt
le, táncoltak, tréfálkozva vonultak végig a városokon.
XIII. Gergely naptárreformja
Magyarországon
1587-ben lépett életbe. Addig
az évkezdést karácsonytól
számították. Január elseje a
téli ünnepkör része. Különbség van a polgári év (január
elseje) és az egyházi év (advent) kezdete között. Egy részük kötött (karácsony, újév,

AHÁNY NÉP, ANNYI SZOKÁS

vízkereszt), más részük mozgó (húsvét és pünkösd). A
szokások és hiedelmek is kettõzõdnek: fellelhetõk karácsonykor és újévkor is.
A ma ismert magyar szokáskör alapjai a XV–XVI.
században alakultak ki. Földrajzi helytõl és népcsoporttól
függõek. Abban hasonlóak,
hogy jókívánságokat fejeznek
ki, és vivõjüknek jutalom jár.
Ezekbõl a babonás, jósló és
jókívánságokat tartalmazó
rigmusokból bõven maradt
ránk. Persze vannak ezek kö-

zött olyanok is, amelyek a népi tapasztalatból leszûrt tudást
tükrözik.
Nézzünk egy jókívánság
versikét!
„Boldog Újévet!
Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Szekerembe kereket,
Köcsögömbe feneket,
Poharamba vörösbort,
Hadd ihassak bõven,
Az újesztendõben.”
Általános hiedelem, hogy
ami e napon történik valakivel, az ismétlõdik egész év-

Életút-díjas kertbarátok

ben. Nem szabad kiadni semmit a házból, mert elszáll a haszon. Baromfihúst nem tanácsos enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét. De disznóhúst
annál többet, mert a disznó
elõtúrja a szerencsét. Fogyasszanak lencsét, rizst, kölest, mert az apró mag pénzbõséget jelent. Ha e napon férfi látogató volt az elsõ, az szerencsét hozott. Ha január elsején csillagos az ég, rövid lesz
a tél, ha piros a hajnal, szeles
lesz az esztendõ. A kocsonyát
evõ lányok egy csontot kitesznek az udvarra, akiét a kutya
elviszi, még abban az esztendõben férjhez megy. Hasznos
kora reggel a kútnál megmosdani, mert akkor egész évben
friss lesz az ember.
Befejezésül még annyit,
hogy hazánkban régen – még
a naptárreform elõtt – az ajándékozás napja volt január elseje. Így volt ez Hunyadi Mátyás (1458–1490) majd Zsigmond lengyel herceg idején.
„Egyházak, iskolások, kertészek és várkatonák, zenészek
és szakácsok, a kutyás citerás,
a különbözõ mesteremberek
mind január elsején kapnak
V. M.
ajándékot.”

A Pomázi Kertbarátok
Porpáczy Aladár Egyesülete december 15-én
a mûvelõdési házban
zárta a 2008. évet. A Berek Zsigmond Életút-díjat a többévizedes kiemelkedõ
közösségi
munkájáért Szabó István és felesége (képünkön) kapta. A város szépítésért és környezetvédelemért Földesi Andor
és felesége, Mikula Mihály, Kakas Zoltánné,
Fórizs Mária és Deák
Zoltán ajándékkosarat
vehetett át. Az egyesület
elnöksége tíz tagnak dicsérõ oklevelet adott át.
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SZOLGÁLTATÁS

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK NAPJA
A Teleki-Wattay kastélyban
2008. december 11-én tartotta
meg Pomáz Város Önkormányzatának Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK NAPJÁT.
Az ünnepségen több mint
60, városunkban praktizáló
orvos, fogorvos, gyermekorvos, asszisztens és védõnõ
vett részt. Õk azok, akik egész

esztendõben ott vannak mellettünk a bajban, ha valamilyen betegség gyötör, baleset
ért vagy hirtelen rosszullét tör
ránk. Õk azok, akikre ezekben
a percekben, órákban biztosan
számíthatunk. Határozott, de
segítõ fellépésükkel, naprakész tudásukkal óvják, segítik,
mentik az egészségünket, olykor az életünket.
Az évente egy alkalommal

Pomáz Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a Hétszínvirág Óvoda
(H – 2013 Pomáz, Jókai utca 2.)

óvodavezetõi
munkakörének ellátására.
A pályázat képesítési és egyéb feltételei:
Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, szakirányú felsõfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
legalább 5 év óvodapedagógusi gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
Szakmai önéletrajz, hiteles oklevélmásolat,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
eddigi óvodapedagógusi munkaviszonyról
szóló igazolás (kinevezés, vagy közalkalmazotti
igazolás), illetve az elfogadott nevelési–pedagógiai
programot alapul vevõ
szakmai és vezetõi program.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Kjt. szerint.
A megbízás idõtartama:
2009. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. február 15.
A pályázattal kapcsolatos további információ:
Nevelési–Oktatási Intézmények Koordinációs
Szervezete,
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 38., 06-26-322-710,
noiksz@noiksz.hu.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat Vicsi László polgármester nevére
kérjük postai úton eljuttatni:
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ
testületi ülés, legkésõbb 2009. május 30.
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megrendezett ünnepségen, a
hagyományok szerint, elismerésben részesülnek mindazok,
akik hosszú évtizedeken át
dolgoztak városunkban. 2008ban öten kapták meg Petrás
Mária kisplasztikáját, munkájuk elismeréseként.
Jelképes köszönet ez az õ
önfeláldozó munkájukért, hiszen egy-egy vírus vagy gyorsan terjedõ bacilus orvosain-

kat sem kíméli. Munkájukra,
segítségükre azonban ilyenkor
is számíthatunk.
S ha feltesszük a régi slágerbõl jól ismert kérdést
„Doktor úr a maga szíve sose
fáj?”, a válasz csak egy bíztató mosoly, és máris indulnak a
következõ beteghez.
Halászné Gambár Mária
Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Tájékoztató a helyi adó változásáról:
A képviselõ-testület döntött a helyi adórendelet módosításáról.
Az adók változásáról szóló tájékoztatót minden pomázi
lakásba eljuttatjuk.
Az építményadó és a telekadó mértéke is jelentõsen emelkedik. Ugyanakkor a kedvezmények mértéke is jelentõsen
emelkedik.
Az építményadó mértéke 2009. január 1-jétõl 400 Ft/m2
A telekadó mértéke 40 Ft/m2
Az iparûzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
Az építményadó fizetési kötelezettség általában nem
emelkedik, ha az adott ingatlanban bejelentett pomázi lakosok laknak.
A telekadó fizetési kötelezettség nem emelkedik, ha a tulajdonosnak nincs másik ingatlana, és lakásépítés céljára vásárolta a telket.
Az építményadó esetében új adóbevallásra nincs szükség.
A telekadó esetében csak akkor van szükség új adóbevallásra, ha az érintett saját lakás építése céljából vásárolta az
ingatlant, és jelenleg nincs másik ingatlantulajdona (és a
kedvezményt igénybe kívánja venni.).
Azok az adózók, akiknek az építményadó vagy a telekadó fizetési kötelezettsége emelkedik errõl határozatban értesülnek.
Az építményadó változására néhány példa:
Lakás
alapterület
30
30
30
50
50
50
60
60
60
80
80
80
100
100
100
150
150
150

Bejelentett
lakosok
száma
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
3
2
1

Adó
2008-ban

Adó
2009-ben

Emelés
mértéke

3 000
3 000
6 000
5 000
6 000
10 000
6 000
8 000
12 000
8 000
12 000
16 000
12 000
16 000
20 000
18 000
22 000
26 000

3 000
3 000
12 000
5 000
6 000
20 000
6 000
10 000
24 000
8 000
18 000
32 000
12 000
26 000
40 000
18 000
32 000
46 000

0
0
6 000
0
0
10 000
0
2 000
12 000
0
6 000
16 000
0
10 000
20 000
0
10 000
20 000

Szabó András jegyzõ

SZOLGÁLTATÁS
A képen látható kiskutyákat karácsony elõtt
néhány nappal tették ki
a Kõhegy lábánál, a
szeméttelep tövében
mûködõ kutyamenhely
elé.

Gazdit keresünk! Félvezetõk

Szeretõ gazdikat keresnek
mielõbb, mert a menhelyen
történõ elhelyezésük és ellátásuk hosszabb távon nem megoldott – a feltételek hiánya miatt.
A menhely 8 éve mûködik,
többnyire adakozásból és alapítványi pénzekbõl. Igényelnék az önkormányzati támogatást is, amire viszont – mint
azt tudjuk – csak igen szûkös
lehetõségek vannak.
A menhely elé kitett, kidobott, kerítésén bedobott és kerítése elé kikötött, otthagyott
kutyák száma egyre csak gyarapszik.
Jelenleg mintegy 40 kutyát
gondoznak, miközben a befogadó személyek, családok
száma évrõl-évre rohamosan
csökken. (2006-ban 62, 2007ben 35, 2008-ban pedig mindössze 4 kutyát fogadtak be.)
Kérjük, hogy aki bármilyen
formában segíteni tud a kutyusokon, az keresse Gáspárné
Monostori Juditot a következõ
telefonon: 06/20-323-4695!
Valamikor, valahol, talán
egy mesekönyvben olvastam:
„A kutya az ember legjobb barátja”.
Az viszont nem lenne jó, ha
a legjobb barátainkon sem
tudnánk segíteni.
Vagy ez is csak mese?
Köszönettel:
egy kutyabarát Ember

Hírek
A Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola és Szakiskola december 12-én jótékonysági gálát rendezett a
mûvelõdési házban. A mûsort az iskola tanulói adták. Az est fõvédnöke Duró Imre önkormányzati képviselõ volt.
***
Az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága december 12-re „civilfórum”-ot szervezett. Értékelték a 2008. évi ön-

kormányzati pályázatok tapasztalatait és az
idei kiírás módjáról beszélgettek. A fórumon
résztvevõ Vicsi László elmondta, hogy a nagyon nehéz pénzügyi kondíció ellenére nem
csökkentenek a civil szervezeteknek juttatandó összegen. A szociális támogatásokat is
próbálják változatlanul hagyni. Nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek aktivitását. A
hagyományõrzésben, a városi rendezvényeken, a település környezetvédelmében, szépítésében számítanak az önkormányzat valamint a sokszínû és tevékenységû polgári csoportosulások együttmûködésére.

December közepén az
önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága
március után már másodszor összehívta a pomázi
civil szervezetek vezetõit,
hogy az idei pályázatok kiírásával kapcsolatban meghallgassa a véleményüket.
Azt az ott jelenlévõ két
bizottság elnöke is elismerte, hogy 2008-ban a pályázatok nagyon késõn jelentek meg, az esetleg megnyert támogatások csak az
év második felének programjainál jelentettek segítséget a civil szervezeteknek. Mindkét oldal egyetértett abban, hogy 2009ben ez nem ismétlõdhet
meg, s a pályázatok kiírásának kora tavasszal ismertnek kell lenni.
Az sajnálatos, hogy a város papíron jegyzett csaknem hatvan civil szervezetébõl mindössze féltucatnyi mutatott érdeklõdést a
hasznos megbeszélés iránt.
Pedig figyelemre méltó javaslatok hangzottak el.
Például Monostori Judit
miután elmondta, hogy a
végletekig zsúfolt a kutyamenhely és folyamatosan
érkeznek a gazdátlan állatok, megkérdezte, hogy
miért nem lehet helyi rendelettel kötelezni a tulajdonosokat, hogy chippel jelöljék a jószágaikat? A mûvelet alig ezer forintba kerülne, s egyértelmûvé tenné az elkóborolt eb gazdájának azonosítását.
A felvetés a jelenlévõk
egyetértésével találkozott.
Végre kiderülne, hogy a
városban bandázó kutyák
más településekrõl vagy
Pomázról „származnak.”
Betarttatható lenne az állattartási rendeletnek az a
passzusa, hogy közterületre nem szabad ebet kiengedni. Ugyanis sokakat
csak a büntetéstõl való félelem tart vissza a törvények semmibevételétõl.
-V-
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KÖZBIZTONSÁG

Rendõrségi hírek

S

zeretném tájékoztatni az
olvasókat Pomázon és az
illetékességi területen 2008
decemberében történt rendõrségi eseményekrõl:
A hónap rendõrségi statisztikájáról a korai lapzárta miatt
nem tudok nyilatkozni, viszont
1-2 sikeres elfogásunkról szívesen beszámolok.
November közepétõl – sajnálatos módon – több rablás
is történt városunkban. A legutóbbi rablás november végén
a kora esti órában. A sértett,
(akitõl a táskáját tulajdonították el) segítségünkre volt, és a
rendõrõrsön szolgálatban lévõ kolléga kitûnõ ember- és

VIRÁG – AJÁNDÉK
D cserepes virágok,
D vágott virágok,
D kész csokrok,
D ajándéktárgyak,
D illóolajok,
D indonéz termékek,
D aromaterápiás készítmények,
D esküvõk, rendezvények
dekorációja,
D koszorúk, sírcsokrok
– igény szerinti kiszállítással
Szûcsné Kollár Márta
Pomáz, Katona József u. 20/A.
Tel.: 70/577-9279, 26/328-055

helyismeretének köszönhetõen szinte perceken belül sikerült beazonosítani a feltételezett elkövetõt, akit pár órán
belül elfogtunk és azóta is a
„vendégszeretetünket” élvezi.
Az elfogás óta az ilyen jellegû
bûncselekmények megszûntek városunkban. Egy motorkerékpárt is eltulajdonítottak
az egyik helyi lakos ingatlanáról, akinek a feltételezett
elkövetõje szintén nem töltötte szerettei körében az ünnepeket és a motor visszakerült
tulajdonosához.
Több akciót is szerveztünk
az ünnepek elõtt, amit sikerrel
zártunk.
Ezúton szeretném megköszönni önöknek azt, hogy
megfogadták azon tanácsomat, miszerint idegeneket ne
engedjenek be a lakásukba.
Történt ugyanis, hogy egy
idõs nénihez idegenek becsöngettek azzal az ürüggyel,
hogy az önkormányzattól
hoztak neki karácsonyra csomagot, de fizessen érte 10
ezer forintot. A néni közölte,
hogy õ nem vár semmiféle
csomagot, nem is fizet érte és
nem is engedi be õket. Az idegenek dolga végezetlenül távoztak. A néni bement az önkormányzathoz és elmondta
mi történt, ahol közölték,
hogy õk ilyen ajándékozásról
nem tudnak. Természetesen
történt részükrõl ajándékozás,
de azért nem kértek egy fillért
sem. Valószínûsíthetõ, hogy
nem jószándékkal keresték fel
a nénit, de baj nem történt.
Kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést és vigyázzanak értékeikre!
Kovács Róbert r. alezredes
õrsparancsnok

FANTASZTIKUS LEHETÕSÉG!

NÖVÉNYTOLVAJ FIGYELEM!
Tájékoztatom a Beniczky u. 15–23. között közlekedõ növénytolvajt – különösen azt, aki a juncus pencil grass-ra specializálja magát –, hogy szívesen vásárolok a részére növényeket, amennyiben a háza elé, a közterületre kívánja ültetni. Nem szükséges eltulajdonítania az általam több ezer forintért megvásárolt, elültetett, gondozott növényeket.
Elérhetõségét a szerkesztõségben leadhatja. Személyiségi
jogait és névtelenségét biztosítom.
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A gyorshajtások miatt kiszabható
bírságok összege:
A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb
sebesség túllépésének mértéke a megengedett
legnagyobb sebesség %-ában)
50 km/óra sebességig:
30%-tól 50%-ig
50% felett 60%-ig
60% felett 80%-ig
80% felett 100%-ig
100% felett 150%-ig
150% felett
50 km/óra felett
100 km/óra sebességig:
20%-tól 30%-ig
30% felett 50%-ig
50% felett 70%-ig
70% felett 100%-ig
100% felett 150%-ig
150% felett
100 km/óra sebesség
felett:
10% felett 20%-ig
20% felett 40%-ig
40% felett 50%-ig
50% felett 60%-ig
60% felett 80%-ig
80% felett 100%-ig

Bírság összege Ft
30 000
40 000
60 000
90 000
130 000
300 000
Bírság összege Ft
30 000
40 000
60 000
90 000
130 000
300 000
Bírság összege Ft-ban
30 000
40 000
60 000
90 000
130 000
300 000

KÖVETENDÕ PÉLDA
A városunkban mûködõ Polgárõrség vezetõje hívott a minap telefonon. Az amúgy önkéntesen dolgozó civil szervezet
tagjai egy hatalmas csomagot állítottak össze tartós élelmiszerekbõl a városban élõ olyan, szerényebb körülmények
között élõ családok számára, akik nem döngetik a népjóléti
iroda ajtaját különbözõ segélykérelmekkel. Csendben, szerényen élik mindennapjaikat, nem követelõznek, nem háborognak.
A polgárõrség által összegyûjtött csomaggal 14 családnak
tudtuk megkönnyíteni a karácsonyi készülõdést. A mintegy
1 hónapra elegendõ liszt, cukor, olaj, konzerv, száraztészta
és lekvár átadása valóban karácsonyi meglepetés volt. Itt-ott
könnyeket csalt a megajándékozottak szemébõl.
Kicsi odafigyelés, a kevés megosztása másokkal, a szeretet igazi megnyilvánulása.
Jó lenne, ha ehhez a kezdeményezéshez mások, civil szervezetek vagy magánszemélyek is csatlakoznának a következõ esztendõben!
Mert rászorulót biztosan találunk – reméljük adakozót is!
Köszönet a hagyományteremtõ felajánlásért a pomázi polgárõrségnek!
Halászné Gambár Mária
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

SPORT
Néhány éve bemutattam Fehérvári Balázst,
aki már akkor megjósolta, hogy világklasszisokat fog nevelni. A legutóbbi nagy versenyen
bebizonyította, hogy állja a szavát. Az érmeseken kívül ifjabb trónkövetelõi is vannak.
– A tanítványai közül kik
és milyen eredményeket értek el a fiumei rövidpályás
Európa-bajnokságon?
– Hét versenyzõvel képviseltem magam a Magyar
Úszóválogatott tagjaként a fiumei rövidpályás Európabajnokságon (a legtöbbel a
magyar csapatból), amely az
olimpia utáni elsõ komoly
megmérettetés volt. Ez különös jelentõséget adott a versenynek, mivel a következõ 4
éves olimpiai ciklus, nyitó viadala volt. Mivel csapatom
igen fiatal, szép reményekkel
vágunk neki a következõ
olimpiásznak, amelyen, nemcsak a már teljesítõ versenyzõimre, hanem a fiataljaimra
is bizton számíthatunk. Már
Pekingben is mi adtuk a legtöbb versenyzõt az olimpiai
csapatba (jómagam és kollégáim: Horváth Péter és dr.
Verrasztó Zoltán), reményeink szerint ez Londonban
sem lesz másként.
Legeredményesebb versenyzõm, Verrasztó Evelyn
volt, aki 2 ezüstérmet szerzett, 100 és 200 méteres vegyes úszásban, mindkettõt
nagyszerû országos csúcscsal. Ezzel õ lett a magyar
csapat legeredményesebb
versenyzõje.
Bátyja, Verrasztó Dávid 4.
helyezést ért el a 400 méteres vegyes úszásban (mindössze 0,2 másodperc választotta el a dobogótól), és 7.
lett 1500 méter gyorson.
Olimpia
pontszerzõm
Mutina Ágnes, 4. lett 200
pillangón, 6. 400 gyorson
(új országos csúccsal) és 5.
200 gyorson (0,07 másodperccel elmaradva Evelyn
országos rekordjától.
Molnár Ákos, 6. helyen
végzett a 200 méteres mell-

Válogatott úszók mesteredzõje
Verrasztó Evelyn
és edzõje
Fehérvári Balázs

úszásban, és a középdöntõig
jutott a rövidebbik mellúszó
számban.
Csapatomat alkotta még 3
fiatal versenyzõ (nem mintha Evelynék öregek lennének), számukra a cél, a tisztes helytállás és a tapasztalatszerzés volt. Õket is említsük meg, mert reményeim
szerint még sok szépet hallhatunk róluk: Dobár Éva (16
éves), Pecz Réka (17 éves)
és Tompa Orsolya (18 éves),
Mindhárman nagy egyéni
rekordokat úsztak és tagjai
voltak az országos csúcsot
úszó 2 váltónak. Szerencsétlenségünkre a 4×50es vegyesváltó, a lehetõ legkisebb
különbséggel, 0,01 másodperccel, maradt le a döntõrõl, a hallatlanul erõs mezõnyben, amely folytatva az
olimpián elkezdett „hagyományokat”, újfent számtalan
világcsúcsot produkált.
– Világ és magyar viszonylatban milyenek ezek
az eredmények?
– Versenyzõim eredményei, mind európai, mind világviszonylatban igen jónak
számítanak.
Elsõsorban
Evelyn teljesítménye a legkiemelkedõbb, a rövidebbik
számban mindössze 0,7 másodperc választotta a világcsúcstól, amelyet az amerikaiak olimpiai bajnoknõje
tart. Nemzetközi viszonylat-

ban Ági és Dávid ideje a kimagasló még, mindkettõjük
ideje, a világranglista elsõ
10 legjobb eredménye közé
tartozik. A fiatalok teljesítménye természetesen korosztályukhoz mérhetõ, Dobár Éva jelenleg a világ 3 legjobb hát és vegyes úszója
közé tartozik.
– Milyen versenyek lesznek az idén?
– Következõ nagy megmérettetés, a júliusi római
világbajnokság lesz, amelyre szeretném, az Eb-n szerepelteket kijuttatni és ott
eredményesen szerepeltetni,
illetve a prágai ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen
hagyományosan jól szerepelnek fiataljaink (2007-ben

és 2008-ban is aranyérmeket
nyertünk).
– Elismerik a szakmában?
Eredményeimre, már a
nemzetközi szakemberek is
felfigyeltek (nemcsak én,
hanem versenyzõim is kaptak külföldi megkereséseket). Ez rendkívül megtisztelõ, de mi jól érezzük magunkat Magyarországon, és
annak ellenére, hogy a közhangulat és a manapság kialakult alacsony erkölcsi
színvonal és kétségbeejtõ
anyagi bizonytalanság nem
igazán kedvez a kimagasló
nemzetközi eredmények eléréséhez, nem tervezzük,
hogy értékeinket külföldön
kamatoztassuk.
– Ön és a családja hogy
érzik magukat városunkban,
s hogy tervezik: maradnak-e
pomázi lakosok vagy a sikeres edzõi pálya elröpíti önöket innen?
– Jómagam, már 8 éve
élek Pomázon, feleségemmel és 3 gyermekünkkel,
egyre jobban beilleszkedünk
mikrokörnyezetünkbe, helybeli barátainkkal töltött kellemes összejövetelek segítenek kipihenni a mindennapok fáradalmait. Szeretném,
ha városunk büszke lehetne
a jómagam és versenyzõim
által nyújtott teljesítményre,
és egyre többször tudnék beszámolni kis csapatom
nagyszerû nemzetközi eredményeirõl!
Vicsotka Mihály

A Pomáz Városi ICO SE-nek nevelõegyesület lévén
kiemelkedõ fontosságú a tehetségkutatás.
Kihasználva azt, hogy kisméretû mûfüves pálya is
rendelkezésükre áll, tavaly december 13-án ICO
Karácsonyi Vándorkupa elnevezéssel tornát rendeztek.
Ezzel szeretnének hagyományt teremteni, s a labdarugó
bajnokság õszi és tavaszi idénye közötti holtszezont
kihasználni.
A tornán részt vettek: a Pomáz Városi ICO Sportegyesület,
a Fõvárosi Vízmûvek, a Budakalászi Munkás SE,
és az FTC baráti kör.
Eredmény: elsõ a Budakalász 9 ponttal,
második a Pomáz 6 ponttal, harmadik az FTC 1 ponttal,
a negyedik a Fõvárosi Vízmûvek 1 ponttal.
Mészáros Gyula SE elnök
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SZOLGÁLTATÁS
Ismét felhívjuk az olvasók figyelmét két cserepes növényre, amelyek
tavaszt és nyarat varázsolhatnak a lakásunkba a zord télben.
A korallvirág piros, fehér, rózsaszín és lila színben pompázik. Nem igazán
hõigényes, szereti a 15-18
fokot és a világosságot. Ha
ablak elé helyezzük, egész
nap
gyönyörködhetünk
szerény, apró virágaiban.
Természetes körülmények
között tavasszal leveti színes ruháját. Pozsgás növény, a levelei lédúsak,
ezért elég hetente egyszer
bõvebben meglocsolni.
A másik jelöltünk a fokföldi ibolya. Szintén a világos helyet és a 15-18 Celsius fokot kedveli. Kedvezõ
körülmények között a tízforintos nagyságú szõrös levelei nyelén hozza az ibolya alakú virágait. Fontos,
hogy öntözéskor ezeket és
a tõ közepét ne érje víz.

MUNKÁK A HÁZ KÖRÜL

Szereti az állott lágy vizet.
Májusban a nagyobb töveket tõosztással szaporíthatjuk. Az elszáradt virágokat,
leveleket csípjük le!
Ne feledkezzünk meg a
lakásunkat díszítõ levéldísznövényekrõl sem. Nekik a tél a legkritikusabb
idõszak. A fényszegény,

meleg lakásban, amelynek
a páratartalma 40-50 százalék a túlöntözött növények
megbetegszenek, elrohadnak vagy fényhajtásokat
nevelnek. Ez megelõzhetõ,
ha télre „elfeledjük” az öntözést, vagy minimálisra
csökkentjük azt. Még a legtisztábbnak érzett lakás is

poros. Ezért nagytakarításkor a mozdítható növényeket vigyük a fürdõszobába,
és állott vízzel mossuk le!
A nehéz cserepekben lévõknél a megoldás a szivacsos törölgetés. Márciusig
semmiféle tápoldattal ne
kényszerítsük növekedésre
Czilinger László
õket.

POMÁZI KLÍMAKÖR

Pomáz, a klímabarát település
November 19-én nemzetközi konferenciát rendezett az Egyesült Királyság
budapesti nagykövetségén a Klímabarát
Települések Szövetsége. Miért éppen a
brit követségen?
Nagy-Britannia, amely élen járó ipari
forradalmárként hosszú ideig mindent
megtett az akkor még nem is sejtett éghajlatváltozás elõsegítéséért, ma már
sok szempontból elöl jár a hátrányos
következmények csökkentése és a változáshoz való alkalmazkodás módszereinek kidolgozása terén. Több, nemzetközi karriert befutó mozgalom egyik kiindulópontja a szigetország. Ilyen a
„klímabarát települések” nevû program
is, amelyhez világszerte több mint kétezer falu és város csatlakozott eddig.
(Egyébként a konferencia napján jött a
hír, hogy a brit országgyûlés elõzõ este
elfogadta az eddigi legszigorúbb klímavédelmi törvényt: 2050-ig nyolcvan
százalékkal csökkentik a szén-dioxidkibocsátást az 1990-es szinthez képest,
s számos más intézkedés tervét is tartalmazza a törvény.)
A Magyar Tudományos Akadémia felhívására Pomáz hazánkban az elsõk kö-
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zött csatlakozott a hazai klímabarát települések eleinte csak három tagot számláló sorához. Ez tavaly áprilisban történt.
Azóta a mozgalom szépen terebélyesedik az országban, s a mostani találkozón
már húsz – nem csak magyarországi polgármester írta alá a szövetség által
közzétett felhívást a közös, ám helyben
(településenként) megvalósítandó éghajlat-változási stratégia kidolgozására.
Mitõl lesz klímabarát egy település?
Mert attól még biztosan nem, hogy ezt
állítja magáról… Különbözõ, helyhiány
miatt itt és most nem részletezett követelményeknek kell megfelelnie. Mindenesetre fontos, hogy az adott lakóhely önként és tudatosan vállalja az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás feltételeinek megteremtését és a
helyzet további romlásának a lehetséges
helyi eszközökkel való megelõzését. Így
városunk képviselõ-testülete is elfogadta
egyebek közt a település klímastratégiáját, amelyet a klímakör tagjai dolgoztak
ki az MTA munkatársával karöltve. A
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésétõl az
UV- és hõségriadó-terven, a kerékpározás feltételeinek javításán, a helyi pályá-

zatokon és a klímabarát üzleteken keresztül a tájékoztatási feladatokig sok
pontból áll az okmány. Klímaalapot is elkülönített a testület a költségvetésben,
amely a környezetvédelmi bizottság eseti döntései alapján különbözõ klímavédelmi, tájékoztatási programokra fordítható. Ahhoz azonban, hogy törekvéseinknek látható és fõleg érezhetõ eredménye legyen, idõ, kitartás és mindenekelõtt közös akarat szükséges.
A nagy érdeklõdést – zsúfolásig megtelt a brit követség nagy tanácsterme – kiváltott konferencián mutatták be a Klímabarát települések – elmélet és gyakorlat
címû, a témát átfogóan elemzõ kötetet.
Ebben alapítóként Pomáz is méltó teret
kapott, mint ahogyan a klímakör munkatársainak módjuk volt arra is, hogy – viszonylag röviden – bemutathassák „a Pilis kapuját” az Angliából, Szlovákiából,
Romániából és Magyarországról érkezett
népes hallgatóságnak. A könyv egy példányát a városi könyvtár helytörténeti
gyûjteményében helyezzük el, ahol bárki
megtekintheti s elolvashatja.
Mécs Gábor

SZOLGÁLTATÁS

Házastársi vagyonközösség V.
JOGI KÉRDÉSEK ÉS TANÁCSOK
Folytatva a házastársi vagyonközösség kérdéseit, a következõkben a házastársi különvagyon és
a közös vagyon összefüggéseivel foglalkozunk.

A különvagyoni tárgy értékén szerzett vagyontárgy
sorsa. A Csjt. úgy rendelkezik, hogy különvagyonnak minõsül a különvagyon értékén
szerzett vagyontárgy. Ilyen
esetekben a tényállás általában
rendkívül bonyolult. Különösen viszonylag hosszú tartamú
házasságokban fordul elõ,
hogy a felek a házas együttélés
alatt értékesítik a különvagyonhoz tartozó tárgyakat, és
a befolyt vételárból újabb vagyontárgyakat vesznek. Ilyenkor – eltérõ rendelkezés hiányában – az új vagyontárgy az
értékesített vagyontárgy tulajdonosának a különvagyona
lesz. Az ilyen egyszerû eset
azonban a ritka. Gyakoribb,

„Pomáziak
Napja”
a Teleki-Wattay
kastélyban
Minden hónap utolsó
péntekjén a Pomázon mûködõ intézmények és civil
szervezetek nonprofit és
közösségi célú rendezvényeihez a már meglévõ
programjainkkal összehangolva ingyenesen biztosítunk helyszínt a kastélyban.
Megkereséseiket a jelentkezések sorrendjében
tudjuk fogadni.
További információ:
info@choralcastle.hu,
26/525-613
Pomázi Zenekastély Kht.

hogy az értékesített különvagyon helyett az eladási árnál
magasabb vételár megfizetésével értékesebb vagyontárgyat
vásárolnak, és a különbözetet
vagy a közös vagyonból, vagy
a másik fél különvagyonából
fedezik. Vegyülnek tehát az
alvagyonok (itt alvagyonnak
minõsül a két házastárs különvagyona és közös vagyonuk
is), és e vegyülés miatt egyik
alvagyoni érték sem enyészik
el, hanem az új vagyontárgy a
vegyült (al)vagyonok arányának megfelelõ mértékben tartozik az egyes alvagyonokhoz.
Ha az egyik felhasznált alvagyon az új vagyontárgy a
megszerzésében domináns,
akkor az új vagyontárgy a domináns alvagyonhoz tartozik
ugyan, de a másik alvagyon a
ráfordítás arányában megtérítésre tarthat igényt. Példa lehet

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.

a megtérítési igényre az alábbi
számítás: Ha egy kétmillió forintos árú gépkocsit a felek
egymillió hatszázezer forint
közös vagyonból és a férj régi
különvagyoni
gépkocsija
négyszázezer forintos eladási
árából vettek, akkor a gépkocsinak az életközösség megszakadásakori egymillió forintos használt értékéhez viszonyítva a férj különvagyona javára kettõszázezer forintot kell
elszámolni vagy megtéríteni,
mert a kétmillió forint vételárú
gépkocsi egyötödét fedezte a
férj különvagyonának az értéke. Így négyötöd részben házastársi közös vagyon, egyötöd részben pedig a férj különvagyona a gépkocsi.
A tényállások (életbeli helyzetek) az esetek többségében a
fentinél is jóval bonyolultabbak. A felek alvagyonai sokszor áttételesen vegyülnek. A
különvagyoni tárgy értékét

sokszor úgy fordítják újabb vagyontárgyra, hogy azt más
alvagyonnal vegyítik, majd az
így szerzett vagyontárgyat is
értékesítik, és helyette újabb és
újabb
vagyonvegyüléssel
újabb és újabb vagyontárgyat
vásárolnak stb. (Ez különösen
gépkocsiknál jellemzõ.) Az
ilyen többszörös, idõben elnyúló vagyonvegyülések esetén a tényállás szinte követhetetlen, a bizonyítás rendkívül
bonyolult. Szem elõtt tartandó
ugyanakkor, hogy a kiindulás a
közös vagyon vélelmezése. Per
esetén pedig a különvagyoni
igény érvényesítése miatt a bizonyítás az igényt érvényesítõt
terheli.
(Folytatjuk.)
dr. Wertán Balázs ügyvéd,
az iroda címe:
Pomáz, Huszár u. 17.
www.wertan.hu
Tel.: 525-455, 30/6196-496

Fiatal zenemûvészek mûsora

Mali Emese és Rohmann Ditta 2009. február 5-én, csütörtökön este 7 órakor a
Teleki-Wattay kastély kamaratermében Beethoven, Debussy, Brahms és Britten
mûveket ad elõ. A felnõtt jegyek 800, a diák és nyugdíjasok 400 forintba kerülnek.
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