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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Városi elismerések és az elmúlt három év
fejlesztései

Az ősz egyik szomorú, ugyanakkor fontos és felemelő momentuma minden évben az október 23-i
megemlékezés, melyen hagyományosan átadásra kerülnek a városi elismerések. Ezen kívül már
szinte minden pomázi postaládájában megtalálható egy új kiadvány, mely Félidőben címmel az
elmúlt három év fejlesztéseiről és a jövőbeli tervekről számol be címszavakban. Vicsi László
polgármesterrel elsőként az október 23-i ünnepségre tekintettünk vissza, majd górcső alá vettük
az összefoglaló kiadványt.

- Október 23-a mindig különös nap a város életében,
hiszen ekkor kerülnek átadásra a legmagasabb városi elismerések.
- Természetesen, ahogy minden évben, idén is megalakult az
ad hoc bizottság, amely a testület elé terjesztette a díszpolgári címre és a Pomázért kitüntetésre javasoltakat. A bizottság előterjesztése alapján a testület döntött arról, hogy
idén két Pomázért és két díszpolgári címet adományozunk.
Sajnos ez utóbbiak közül az egyik posztumusz elismerés
volt, melyet korábbi képviselőtársam a város falugazdásza,
a szerb egyházközség meghatározó alakja, Csobán Szvetozár kapott. Szintén a helyi hitéletért tett szolgálataiért
kapott díszpolgári címet Dr. Szűcs Ferenc református
lelkész, egyetemi tanár, korábbi pomázi gyülekezeti vezető.
A Pomázért elismerést két az egészségügyben dolgozó
hölgy érdemelte ki idén. Nevezetesen Pintér Zsóka korábbi
vezető védőnő, valamint Kiss Sándorné háziorvosi aszszisztens. Idén is méltó helyre kerültek a városi díjak, hiszen
olyan személyek kapták őket, akik a mindennapokban
rengetget tettek városunkért.
- Félidőben a címe annak a kiadványnak, mely egy
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merőben új kezdeményezés, egy leltár arról, mi minden is
történt Pomázon eleddig ebben az önkormányzati ciklusban.
- Engedjék meg, hogy ezúton is figyelmükbe ajánljam ezt a
kiadványt, mely reményeim szerint minden pomázi háztartásba eljutott, s azt a célt hivatott szolgálni, hogy bemutassa az elmúlt három év fejlesztéseit. A kis füzetben a teljessége igénye nélkül, s címszavakban szerepelnek a legfontosabb megvalósult beruházásaink, illetve a közeli jövőre
vonatkozó terveink. Talán mindenki számára egyértelművé
válik a kiadvány megtekintésekor, hogy mennyi pozitív
dolog, mennyi fejlődés történt városunkban, melyre minden
pomázi büszke lehet. Természetesen tudjuk, hogy egyre
növekvő településünkön nem tudunk minden igényt kiszolgálni, de törekszünk rá, mint ahogy az elmúlt három évben
is rengeteg közös álmunkat sikerült megvalósítani.
- Évről évre veszi sorba a fejlesztéseket ez a kiadvány.
Melyik az, amelyikre a legbüszkébb?
- Bár egy „szülő” sosem tesz különbséget a gyermekei
között, de ha csak egy fejlesztést emelhetnék ki, akkor az
egészen biztosan az új óvoda megépülte lenne, hiszen közel
negyven éve nem adhattunk át új közintézményt a településünkön, de a legkisebb fejlesztés is eredmény, hiszen ha
egy útjavítással akár egy család életét könnyebbé tesszük,
már megérte a fáradozást. Ebben a kiadványban sok apróság
mellett azért szerepelnek költségvetésileg is jelentős tételek,
súlyos tíz, nem egyszer százmilliós fejlesztések. A kiadvány
végén beszélünk a jövőbeli tervekről is, s némileg közhelyesen mondhatom, hogy a jövő elkezdődött, hiszen az új
óvoda mellett hamarosan új bölcsőde is épül, mely jelenleg
már a tervezés szakaszában tart. Mindezeken felül nagyon
fontos lenne egy Szentendrével összekötő kerékpárút megvalósítása, valamint a megváltozott időjárási viszonyok figyelembevételével egy átfogó Dera patak rendezés is, ami a
villám árvizek megakadályozására szolgálna.
- A fejlesztések mellett legalább olyan fontosak a város
életében a közösségi események is. A következő időszak a
karácsonyi készülődésről szól, melynek része hosszú évek
óta a városháza előtti adventi hétvégék és a Mikulás érkezése.
- Ez utóbbi az egyik kedvenc polgármesteri feladatom, minden évben különösen készülök rá. A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel idén újra megérkezik a Mikulás-vonat a
városunkba, s természetesen minden adventi hétvégén színes programokkal várjuk az érdeklődőket a gyertyagyújtásra. Itt kell felhívnom minden pomázi figyelmét arra, hogy
december 24-e, vagyis Szenteste idén vasárnapra esik, s ez
egyben advent negyedik vasárnapja is. Ezen a napon nem
tartunk ünnepséget a városháza előtt, hisz ez az este a családoké. Ennek értelmében egy héttel korábban, tehát már
november 26-án elkezdjük a karácsonyi készülődést. Ezen a
napon ugyan még nem gyújtunk gyertyát az adventi koszorún, de műsorral már készülünk.

ÜNNEP

Hogy várhatjuk el a világban a békét, ha a
családunkban nem keressük?

Kedves Pomázi testvérek! Az év vége felé mindannyiunkban megfogalmazódik milyen hamar elrepült ez az
év. Alig szoktuk meg, hogy 2016 helyett 2017-et kell írni,
aztán elindul az év megannyi dolgával, terveivel és nem
is nagyon tudunk foglalkozni az idő múlásával.

A mai ember nagy kísértése, hogy igazából - ahogy a reggeli
telefonhívások sikerességét láthatjuk mindannyian - körülbelül 10:00 kor kezdenek el igazán aktívan dolgozni, ekkorra már szembesül az ember, hogy mennyi munka van és
bizony már el is késett vele, ezt az aggodalmat komolyan
megszakítja az ebédszünet. Délután kettőkor pedig már
mindenki készülődik haza. Sok helyen hangzik el az
ilyenkor: "Hát négyig már igazán bele se vágok újabb
munkába".
Így vagyunk az egész évvel kapcsolatban is. Megfigyelhetjük, hogy az év igazából nem is januárban kezdődik,
hanem szeptemberben. Nyáron a dolgok semennyire vagy
csak nehezen haladnak. Szeptemberben az emberek még
nem érkeznek meg, a nyárból hazatérve a tanévkezdés miatt
nagyon sok a dolguk, rendkívül nagy a felfordulás. Az
október az akklimatizálódás és az érdemi munkák kezdetének az ideje. Novemberre szembesül az ember, hogy menynyi munka van és bizony már el is késett vele. Utána pedig
egészen február végéig próbáljuk a nagy adóbevallások idején a hiányokat bepótolni, amit december 31-ig kellett volna
megtenni. És már benne vannak a márciusban, amikor már
gőzerővel rohan az év. Utána már májusban azt mondják,
hogy “Hát júliusig már igazából semmit se tudunk tenni…”
A Szent időket pontosan arra találták ki, hogy a régi embert,
akinek az életét alapvetően a mezőgazdaság határozta meg,
valami meg tudja állítani. Valahogy belekeveredjen a mindennapjaiba, hogy elgondolkodjon a legfontosabbakon.
Hogy itt nehogy valami unalmas vallásos közhelyre gondoljunk, idézném Hosszú Katinka öt “vas szabályának” első
pontját: “Minden edzésen a vízbe ugrás előtt megállok egy
pillanatra, és a céljaimra gondolok, illetve mit kell tennem a
tréning alatt, hogy azokhoz egy lépéssel közelebb kerüljek.”
Vagyis el kell azon gondolkodnom, hogy miért is csinálom
az egészet! Higgyük el hogy a “Miért?” a legfontosabb

kérdés, ami nélkül a feladatot igazából nem is lehet végrehajtani. Amikor magyarázat nélküli parancsot kapunk akkor
is legalább tudjuk, hogy a hazánkat szolgáljuk vele és
igyekszünk a tőlünk lehető legjobban teljesíteni. Jegyes
oktatások alkalmával látom, hogy mindennel törődnek a
készülődés közben, hogy milyen legyen a konyhában a
járólap vagy milyen színű legyen az eresz a ház oldalán...
Azonban a legfontosabb kérdés vagy mondat valakinek egy
egész életen át nem kerül elő: “Az én házasságom, az én
életem mostantól fogva Rólad az én Hitvesemről szól!
Pont!” Ugyanezért számos szülő soha nem olvas a gyermekének esti mesét... Egy olyan világban élünk, amikor a
legfontosabb kérdésekre nincs idő és nem is gondolkodunk
el rajta. Sokan mondják, és mindannyian érezzük: megbetegedett a világ és mi tettük beteggé.
Akik bekapcsolódnak az egyháznak vagyis az Istennek az
ünnepébe, liturgiába, amelyek a színtiszta természeti törvényeket követik, azok felfedezhetik lelkünk mélyén, hogy
az imádság nem is azt jelenti hogy én beszélek az Istenhez…
Szavaink mélyén, ugyanúgy ahogy imáink meghallgatásakor Isten figyel ránk. Az imádságban maga az Isten
történik, az Úr Jézus, és a szentek, akiknek imáinkhoz a
segítségüket kérjük, és mindent, de mindent a Szentlélek
Úristen által. Hiszen a Szentlélek vezet el minket a templomba, ő teszi össze a mi kezünket, ahogy nagyanyáink
kezét is. Amikor szép csendesen elkövetkezik az Advent, a
szívünkben, és az áruházakban is a Mikulás csomagok mellett megjelennek a karácsony díszei és zenéi, mindennél
halkabban önmagunkhoz is, önmagához hív vissza az Isten.
Hol van a mennyország ebben a szürke világban? Ott van a
karjaid között, a hitvesed az! Isten egy beléd szerelmes
embert adott neked, ugyanúgy ahogy saját fiát jászolba fektette, hogy kifejezze irántad való szeretetét! És ha egy szép
család ezen az ünnepen nem csak karácsony estéjén gyűlik
össze, hanem az azt megelőző hetekben is, érezhetjük majd
a békében, hogy Isten egyedül az összefogást áldja meg!
Hogy várhatjuk el a világban a békét, ha a családunkban
nem keressük, és nem dolgozunk rajta! Áldott, békés adventet kívánok!
Erdődi Ferenc atya

Pomázi Polgár 5

ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

az 1-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén 18 órától fogadóórát tart a Mesedombi óvodában.

Halászné Gambár Mária Ilona

a 2-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap első csütörtökén 17 órától fogadóórát tart
a Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától 17 óráig fogadja
a város és körzete lakóit a városházán, valamint
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982
Minden hónap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát
Vicsi László Csaba polgármester

és a 6-os választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 óráig fogadja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila István

a 7-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlőjében.

György Ádám lett 2017
kulturális nagykövete
Amerikában

A washingtoni The Hungary
Initiatives Foundation kuratóriuma György Ádám zongoraművészt választotta az
Év Kulturális Nagykövetének Amerikában.
Az Alapítvány ezzel az idén
útjának indított kulturdiplomáciai kezdeményezéssel kívánja
támogatni a magyar kultúra
leg-javának nagy presztízsű
amerikai helyszíneken való
bemutatását – olvasható a HIF
sajtóközleményében.
- György Ádám kimagasló
nemzetközi elismertsége, fiatalok körében elért népszerűsége és egyedülálló személyisége
teszi a magyar kultúra tökéletes amerikai nagykövetévé” –
mondta el a washingtoni The Hungary Initiatives Foundation
igazgatója, Smith Lacey Anna.
- Ezzel a koncertsorozattal a klasszikus zene legszebb darabjain keresztül tudjuk bemutatni a magyar kultúra nyelvtudástól
függetlenül élvezhető, gyönyörű oldalait az amerikai közönségnek. Külön fontosnak tartottuk, hogy György Ádám koncert turnéjának állomásai Amerika olyan nívós koncerttermei
lesznek, ahol az amerikai nagyközönség mellett a helyi magyar közösség számára is hozzáférhető lesz ez a világszínvonalú esemény sorozat” – tette hozzá az igazgató.

Országos polgárőr
kitüntetés

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselője.
Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu
Minden hónap első csütörtökén 18 órától a Szent
Miklós téri Karitász Házban tart fogadóórát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252
E-mail:csikovar@gmail.com
Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,
helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi
Művelődési Ház
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Az Országos Polgárőr Szövetség díszünnepségének keretében,
Papp Károly rendőr altábornagy, az ORFK vezetője főkapitányi dicséretben és tárgyjutalomban részesítette Szijártó
Lászlót, Pomáz Város polgárőrségének tagját, példamutató és
kimagasló tevékenységéért.

HÁZUNK TÁJA

Ha résre nyitjuk az ajtót, nem lesz
megállás a betelepítésben

meg az alaptörvény módosítását a kényszerbetelepítés
megakadályozása érdekében. A kommunikációs igazgató
előadása végén arról beszélt, hogy a Soros-terv a legközvetlenebb módon fenyegeti eddigi eredményeinket,
melyek közül legfontosabbakként a bérszínvonal növekedését, a családok támogatását és a közbiztonságot emelte
ki. A jelenlévőket arra buzdította, hogy minél többen töltsék
ki a nemzeti konzultációt, ezzel is támogatva a kormányt.
Hadházy Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője
emlékeztetett, hogy 2010 óta ez a hetedik nemzeti konzultáció, amelyet a kormány indított. Közölte: a fontos ügyekben
mindig kikérték az emberek véleményét, így tesznek most
is. Hozzátette: az eddigi konzultációk mindamellett, hogy
megerősítették a kormányt, muníciót adtak „az Európai
Unió bürokratáival” folytatott küzdelmekben is.

A tét hatalmas, ha résre nyitjuk az ajtót, nem lesz megállás a betelepítésben – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. A
Fidesz kommunikációs igazgatója a Védjük meg Magyarországot! című fórumsorozat pomázi állomásán
arról beszélt, hogy a nemzetek Európáját tartják fenntarthatónak, ezzel szemben az Európai Egyesült Államok koncepcióját elutasítják.
Mint mondta: az Európába történő nagyfokú bevándorlás
esetében azok az európai államok akarják többek közt hazánkra kényszeríteni elhibázott bevándorlás politikájukat,
amelyek a jelenlegi helyzetet előidézték. A Soros-tervként
összefoglalható és a spekuláns által publikált, Európát érintő
bevándorlási koncepciókat a Fidesz teljes mértékben elutasítja - szögezte le. Hidvéghi Balázs idézte Soros György
egyik publikációját, melyben az üzletember azt írta, "fő
célom, hogy segítsek eljutni a bevándorlóknak Európába".
Ezzel összefüggésben rámutatott, hogy a kormánypártok is
elismerik, hogy az Európába özönlő bevándorlók között
vannak menekültek, ám nagyrészük gazdasági bevándorló,
akiket nem lehet ilyen tömegben befogadni, mert az Magyarország és Európa összeomlásához vezet. Ugyanakkor
jelezte, a Frontex adatai szerint Líbia partjainál egymillió
ember várakozik, de 34-36 millióan vannak azok, akik
Afrikából, a Közel-Keletről vagy Ázsiából indulnának el, és
már elhagyták az otthonukat. A NATO adatai szerint 60 millió azoknak a száma, akik megindulhatnak Európa felé az
említett térségekből – fűzte hozzá. A kommunikációs igazgató megjegyezte: Soros megfogalmazása szerint, "a mi tervünkben a nemzetállamok jelentik az akadályokat". A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy Soros egyik publikációjában arról ír, az évente mintegy 1 millió befogadott
menekült integrációjára fejenként 30 ezer eurót, azaz mintegy 9 millió forintot kellene fordítani a befogadó államoknak legalább két évig. Ennek pénzügyi alapját az üzletember
adók kivetésével, az uniós felzárkóztatási pénzek megkurtításával, illetve hitelek felvételével javasolja megteremteni - közölte. A kommunikációs vezető beszélt arról is,
hogy Soros Györgynek az uniós intézményekben is vannak
emberei. Utalt egy listára, amely szerint az Európai
Parlamentben 226 képviselő ül, aki Soros alapítványa
szerint "megbízható". Ez a szám nagyobb, mint az EP legnagyobb frakciója – jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy a
Soros-tervnek erős támogatottsága van Brüsszelben. Mint
mondta: a hazai ellenzék a legfontosabb ügyekre következetesen rossz válaszokat adott a migrációs válság
tagadásától a kerítés lebontásáig. A korábban önmagát
nemzeti radikális pártként meghatározó Jobbik kapcsán
Hidvégh Balázs pedig arra emlékeztetett, hogy parlamenti
frakciójuk - álságos érvek mögé bújva - végül nem szavazta
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A szeretet kölcsönös szálai nem szakadtak el
Október 23-án vehette át a Pomáz Díszpolgára kitüntetést Dr. Szűcs Ferenc református lelkipásztor, aki hoszszú ideig vezette a helyi közösséget és majd harmincévnyi egyetemi tanári tapasztalatával a ma élő
református tudósok egyik legmeghatározóbb személyisége.
- Miként fogadta az elismerés hírét?
- Igazi meglepetésként ért, mert nem sejtettem semmit erről
a döntésről, de őszintén szólva, zavarban is voltam, hogy
elfogadhatom-e, hiszen semmi rendkívülit nem tettem a városért.
- A pomáziak nagyra értékelik a szolgálatát.
- Éppen harminc éve költöztünk el innen és bár a kapcsolatom nem szűnt meg a gyülekezettel, megható volt számomra, hogy ennyi év után így emlékeznek arra a tizennégy évi szolgálatra, ami férfikorom egyik legszebb korszakát jelentette. Utódaim minden év húsvét nagyszombatjára
rendszeresen hívnak vissza szolgálatra és ilyenkor mindig
nagy öröm látni egykori megkeresztelt, konfirmált gyermekeinket, akik azóta nemcsak szülőkké, de sokan már
nagyszülőkké is váltak. És ilyenkor az élet rendje szerint
szembesülök azzal is, hogy milyen sokan nincsenek már
közöttünk azok közül, akiknek az arca felidéződik bennem
egy-egy templomi padra ránézve. A szeretet kölcsönös szálai tehát nem szakadtak el, és ennek kifejezését láttam a
mostani kitüntetésben is, amiért hálás vagyok.
- Milyennek látta az 56-os megemlékezést és a díjátadást?
- Megható volt, hogy az ünnepi alkalmon megtelt a művelődési ház és maga a megemlékezés sem volt szokványos,
a színvonalas verses-táncos műsor méltó volt az ünnephez.
Arra gondoltam, hogy ittlétünk alatt bizony tilos volt bármiféle nyilvános jelét adni annak, amit az évfordulók kapcsán éreztem, hiszen én már váci gimnazistaként éltem át a
forradalom napjait, sőt azt a megtorlást is, amelynek történelem tanárom, dr. Brusznyai Árpád is áldozatul esett.
Felejthetetlen marad számomra, hogy amikor kivégzése
után özvegye belépett az ebédlőbe, minden különösebb
szervezés nélkül az egész diáksereg néma felállással fejezte
ki együttérzését, ő pedig sírva futott ki a teremből. Jó volt
hallani azoknak a pomázi hősöknek a történetét is, akikről
ittlétemkor még csak suttogva lehetett beszélni szűk baráti
körben. Ez az ünnepi környezet is felejthetetlenné teszi a
díjátadást.
- Hogyan emlékezik a pomázi évekre?
- 1973 nyarán kezdtem meg itteni szolgálataimat, mint
helyettesítő lelkipásztor. Nagy nehézséget jelentett, hogy
Érdligeten laktunk és kilenc hónapig csaknem minden nap
tömegközlekedéssel tudtam csak eljutni a társegyházközség
három gyülekezetébe, mivel akkor még Pomáz, Budakalász
és Csobánka együtt volt. Sokat segített az ismerkedésben
elődöm, Demeter József és családja. Jó volt megtapasztalni,
hogy mindhárom gyülekezet nyitott volt sok újra is, amit az
új lelkipásztor hozott és bevezetett; az ifjúsági alkalmakat,
az énektanulást, egy kis kamarakórus szervezését, gyülekezeti kirándulásokat és a karácsony szentesti ünnepségeket,
ahol végül már 160 gyermeknek készítettünk csomagot.
Ezekben sok örömöm volt, bár azt sem felejthetjük, hogy
ezek az évek az "ahogy lehet" időszaka volt, ahol sokszor az
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árral szemben kellett úszni. De hála Istennek az akkori
nagyközségi vezetés részéről sem tapasztaltam minden áron
való gáncsoskodást.
- Ön rendszerezte a pomázi reformátusok történeti írásait.
- Nem lévén történész, én nem foglalkoztam önálló helytörténeti kutatásokkal, de felhasználtam elődöm ilyen irányú
kéziratait. Ennek alapján szerveztük meg a templomunk fennállásának 150. évfordulójára rendezett ünnepséget, amire
egy kisebb felújítással készülhettünk. Az egyházközség korábbi lelkipásztorai szorgalmasan jegyezték fel a fontosabb
eseményeket, ezeket igyekeztem áttanulmányozni és különböző alkalmakon megismertetni velük a gyülekezetet.
Emlékezetes alkalom volt egy biblia kiállítás, amelyre több
mint százötven különböző korú és nyelvű Bibliát állítottunk
ki a gyülekezeti teremben, köztük olyan értékes 17. századi
példányokat is, amelyeket a Teleki-Koronka család tulajdonából kaptunk kölcsön.
- Az elmúlt évtizedekben miben változott leginkább az egyház, a hitoktatás és a közösség viszonya, társadalmi megítélése?
- Nem sokkal a rendszerváltozás előtt kerültem be a teológiára, mai nevén a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karára. Azóta az egyház oktatási és kultúrális
tevékenysége is szabadabban folyik és ez sok tekintetben
összehasonlíthatatlan a hetvenes-nyolcvanas évekével.
Mégis, az a meggyőződésem, hogy az egyház küldetése
évezredek óta ugyanaz; hirdetni az evangéliumot és
közösségi életében kiábrázolni, hogy Isten szereti a világot
és benne az embert. A kommunikáció eszközei és módszerei
változhatnak, hiszen a mai "Z" generáció talán már nem is
érti meg azt az életformát, amit mi telefon, internet, autó
nélkül és számos korlátozás mellett éltünk, de az emberi
egzisztencia alapkérdései ma is ugyanazok: mit jelent
embernek lenni, mi az életünk értelme, és van-e reménységünk a halál után? Ezért az egyház nemzedékeket
átfogó, a történelem zarándokútjára járó közösség ma is,
ahol a régebbi nagyjaink vállán állunk és talán így nagyobb
távlatban látjuk utunkat.
gs

Negyven éve Pomázért

INTERJÚ

Pintér Zsóka a Védőnői Szolgálat nyugalmazott tagintézmény vezetője Pomázért díjban részesült.
- Hogyan ért a kitüntetés híre?
- Amikor értesítést kaptam arról, hogy kitüntetést kapok
meglepődtem, de nagyon megörültem neki. Megtiszteltetésnek tartom, hogy jelölést kaptam, és a Bizottság is érdemesnek tartott rá.
- Ma már szinte felfoghatatlan, hogy valaki egy településen
töltse egész pályafutását.
- 40 évvel ezelőtt, 1977-ben a védőnőképző elvégzése után
a járási vezető védőnő úgy döntött, hogy Pomázon kezdjem
a pályafutásomat. Én ennek annyira nem örültem, mert
akkor még Szentendrén éltem. De az igazság az, hogy a
legjobbat tette velem ezzel. Negyedikként kerültem a többi
védőnő mellé, akkor még tapasztalatlanul. Szeretettel fogadtak, kedvesen tanítottak. Vidámak voltak, és segítőkészek.
Pályafutásom során végig nagyon jó kolléganők között dolgozhattam. 2001-ben a területi munka mellé intézményvezetőnek neveztek ki, majd a Védőnői Szolgálat a Szociális

Szolgáltatási Központhoz való integrálása után tagintézmény vezető lettem.
- Mire gondoltál a díj átvételekor?
- Ritkán hallani arról, hogy az egészségügyi dolgozókat
megbecsülik, dicsérik, vagy kitüntetéssel jutalmazzák. Ezt
most a város vezetői megcáfolták, ami igen jó érzés. Ráadásul most ketten is részesültünk ebben.
- Hogyan kerültél a pályára, volt e családi hagyomány?
- A családomban előttem nem volt védőnő. Az édesanyám
munka mellett idősek gondozásában vett részt, nagy szeretettel és empatikus készséggel. Egy ismerősöm volt
védőnő. Tőle hallottam a védőnői szakmáról. Az ő személye
nagyon szimpatikus volt, szeretettel beszélt a szakmájáról.
- Milyenek voltak az elmúlt évtizedek?
- A lakosság, a gyermeklétszám, és a feladatok növekedése
miatt sok változtatásra volt szükség. Amikor idekerültem,
még a Hunyadi János utcában volt a Védőnői Szolgálat,
majd 1984-től a Jankovich utcában, az idén pedig a Kossuth
L. utcában. A 4 védőből pedig mára már 7 lett. A kezdetekkor - 1984 előtt - nem volt telefon, nem lehetett ezen a
módon időpontot egyeztetni a családokkal. Amíg nem lett
autóm, addig télen-nyáron gyalogosan jártam a körzetemet,
ami bizony elég terjedelmes nagyságú. A védőnői munka is
változáson ment keresztül. Manapság egyensúlyozni kell a
családlátogatások, a védőnői fogadóórák, a kiterjesztett szűrővizsgálatok, az óvodai, iskolai feladatok, az írásos és a
számítógépes dokumentáció között.
- A napi munka mellett számos sikeres városi és országos
programba is bekapcsolódtatok.
- Részt vettünk a városi Babakelengye és a HPV elleni oltás
programban, az Egészségnapokon. Az általunk szervezett
Anyatejes ünnepség már 24 éve kerül megrendezésre. 2013ban a pomázi családok szavazatai alapján megkaptuk az
ország legjobb Védőnői Közössége díjat.
gs

Pomáz Város Képviselő-testülete, több évtizedes, az
egészségügyben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Pomázért kitüntető címet adományozta Kiss
Sándornénak.
- Hogyan értesült a kitüntetésről?
- Egyik betegünktől tudtam meg, hogy többek kérésére
szeretné benyújtani az elismerésről szóló dokumentációt a
képviselő-testület elé.
- Milyen volt az elmúlt négy évtized a pomázi egészségügyben?
- Az elmúlt évtizedekre visszatekintve sokat változott az
egészségügy, hiszen a 70-80-as években még üvegfecskendőket sterilizáltunk, majd megjelentek a műanyag,
egyszer használatos eszközök. Mára sokat javult a
műszerezettség, a személyi és tárgyi feltételek. Például
elemes otoscope, Doppler, EKG, vércukormérő, RR-mérő,
infúzió, vizeletstix, és még sok minden más állnak rendelkezésre.
- Hogyan működik a háziorvosi szakrendelés?
- Feladatunk sokrétű csoportmunka, amelyben Dr. Telegdi
András, Kisné Nyilas Melinda és jómagam veszünk részt. A
kollégákkal nagyon jó a kapcsolatunk, szinte családias,
hiszen jó néhány évtizede dolgozunk együtt. Adminisztrációs és ápolási teendők a rendelőben és kint a területen is
adódnak. Mindig az orvos utasításának megfelelően történik
a gondozás, szűrés és az adminisztráció. Például a hipertoniás és diabéteszes betegek szűrése, szakrendelésre
irányítása.
- Mivel gyógyít az igazán jó nővér?
- A lélek ápolása, amiben nagyon hiszek. Fontos a beteg
bizalmának elnyerése, az empátia, a meghallgatás, biztatás,
megerősítés, ami sokat segít a gyógyításban, gyógyulásban.

Az időben elkezdett kezelés-gyógyszerezés, a fizikai állapot, az immunrendszer és persze az akaraterő megerősítésével.
- Honnan gyűjt muníciót a mindennapokban?
- A hozzáállás, a megfelelő étrend, a testmozgás, ami erősít,
az alvás, ami gyógyít. A magánéletben sokat jelent a stressz
kezelése, a barátok és a család támogatása. A munkában a
nővérek részére adottak a szakmai feltételek, továbbképzések.
- Milyenek vagyunk a váróteremben?
- A betegségükből adódóan a várakozási idő miatt időnként
türelmetlenek. A várakozási időn hamarosan változtatni
fogunk. A többség persze megértő, mi pedig igyekszünk a
legjobb tudásunk szerint kedvesen, megértően segíteni mindenkinek és kitartani, megmaradni ezen a nehézségekkel teli
pályán.
gs

A lélek ápolása, amiben nagyon hiszek!
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Tisztelet a hőseinknek, akik példák magunk
és gyermekeink számára

Október 23-án 10 órakor az 1956-os Forradalom és szabadságharcra emlékezett a város. A hideg, esős időjárás
okán ezúttal nem a körforgalmi csomópontnál lévő emlékműnél, hanem a Művelődési Ház színültig telt nagytermében zajlott a városi ünnepség, melyen Sarkadi
Attila tanácsnok mondta az ünnepi beszédet, az ünnepi
műsorban közreműködtek Szabó Anna és Bálint Ákos
néptáncosok és Balázs L. Gábor versmondó előadó művész, valamint átadásra kerültek az idei városi elismerések is.
Sarkadi Attila ünnepi beszédében összefoglalta a 61 évvel
ezelőtt Pomázon történteket, megemlékezve a város hősi
halottjairól, s köszöntve a máig köztünk élő egykori forradalmárokat. Beszéde záró soraiban az ’56-tal kapcsolatos
hitét is megfogalmazta.
„A vértanúk vére magvetés. Ez az évezredes keresztény jelmondat számunkra, a XXI. században élő és az eleink élete
árán megharcolt szabadságot élvező emberek számára is
fontos üzenet. Én hiszem, hogy Pomázon e mag termékeny
talajra hullott és mindaddig növekedni fog, amíg megadjuk
a tiszteletet hőseinknek, őket állítva példaként saját magunk,
s gyermekeink számára.”
Az ünnepi beszéd, majd az ünnepi műsor után Vicsi László
polgármester és Kósa Anikó alpolgármester adta át a város
kitüntető díjait. Idén a testület két díszpolgári és két Pomázért kitüntető címet adományozott. Pomáz díszpolgára
címet adományozott dr. Szűcs Ferenc református lelkipásztor részére, aki 14 éven keresztül volt lelkipásztora a PomázCsobánka-Budakalász Református Társegyházközségnek.
Pomázon újraszervezte a református énekkart, megírta a
pomázi reformátusság történetét. Ökumenikus gondolkodású lelkipásztorként erősíti a kapcsolatot a római katolikus
testvérekkel. Majdnem 30 éves egyetemi tanári tapasztalatával a ma élő református tudósok egyik legmeghatározóbb személye. A pomázi közösséggel a mai napig élő
kapcsolatban van. Posztumusz Pomáz díszpolgára kitüntető
címet adományozott néhai Csobán Szvetozár részére, aki
1946-ban született Pomázon. A Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen szerzett növényvédelmi üzemmérnök diplomát.
A rendszerváltást követően falugazdászként tevékenykedett
Pomázon és a környező településeken. A gazdakör elnökségének a szervezéstől elnökségi tagja, majd 2000-től
haláláig elnöke volt. A szerb egyházközösség élén is kimeríthetetlen odaadással dolgozott. Meghatározó személye volt a
teljes magyarországi szerb közösségnek. Az országos
önkormányzat közgyűlése a legmagasabb „Szent Száva ”díjjal ismerte el tevékenységét. Pomázért kitüntető címet
adományozott Kiss Sándorné, született Milbich Márta
részére. Kiss Sándorné asszisztensi és ápolói munkakört tölt
be majd negyven éve a Pomázi Szakorvosi Rendelőben.
Személyes sorsában a munka és az emberek iránt érzett
nagyfokú odaadás játssza a főszerepet. Mártikára, ahogy
mindenki szólítja, naptól és napszaktól függetlenül mindenki számíthat. Szakmai tapasztalata, személyisége minden
pomázinak példaértékű. Szintén Pomázért kitüntető címet
kapott Pintér Zsóka, a Szociális Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának nyugalmazott tagintézmény vezetője,
aki negyven évet töltött el a pályán, s ez idő alatt mindvégig
Pomázon. Munkája során a várandósok, az újszülöttek és a
kisgyerekek révén évente vagy 170 család gondozását
végezte. Aktív szereplője a 24 éve létrehozott Anyatejes rendezvényeknek, melynek köszönhetően Pomázon évek óta
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jóval az országos átlag felett van az egy éven túl szoptatott
csecsemők száma. Az ünnepség az emlékezés virágainak
elhelyezésével, gyertyáinak meggyújtásával zárult. A kitüntetetteket a Polgármesteri Hivatal dísztermében Vicsi László
polgármester köszöntette, kiemelve azt az erőt, tehetséget,
kitartást mellyel a pomáziak nagy közösségének példát
mutattak. A nap további részében városi vezetők, civilek,
családtagok koszorúztak a Városháza parkjában és az 56-os
síroknál.

KÉPRIPORT
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DIÁKHÍREK

Őszi hírek a német suliból

Az SZMK szervezésében október 21-én lelkes szülők újrafestették játszóterünk elemeit. Nagyon vigyázunk
arra, hogy a játszótér eszközei megfeleljenek a biztonsági előírásoknak, nagy segítség, hogy a szülők ezt a
gondot leveszik vállunkról. Köszönjük.
Ebben az évben először indult iskolánk a Határtalanul
pályázaton, melynek keretében felsős diákjaink meglátogatták a határon túli magyarlakta települések nevezetességeit,
megcsodálták Erdély gyönyörű természeti kincseit.
Október 6-án délelőtt megemlékeztünk a tizenhárom aradi
vértanúról. A felsősök műsorában versekkel, életrajzi utalá-

madáreledelt kaptak a szűkösebb hónapokra. Az eledeleket
október 4-én reggel vette át az osztályoktól Gyula bácsi, az
állatkák hű gondozója. Köszönjük a rengeteg eleséget a kis
állatkák nevében is! Jöhet a tél, lesz mit enniük!
Örülünk, hogy a gyerekekhez ilyen közel kerültek iskolánk
kis élőlényei. Az öko-jelleg nálunk ugyanis nemcsak szlogen, hanem valóban kertészkedünk, iskolán kívüli öko-kapcsolataink vannak, kemencét építettünk, hogy a gyerekekkel
végig kísérhessük a „búzaszemből kenyér” projektet. A pici
kerti tóban a vízi növényeket és élővilágot figyeljük meg,
van automata madáretetőnk, lepkeitatónk, a veteményeskerthez hamarosan harmatcsapdát telepítünk.
Kollégáimmal az elmúlt tanév folyamán hozzáláttunk egy
természettudományos szaktanterem kialakításához. Mivel
Nikola Tesla életrajzának pomázi vonatkozásai vannak, az
új termet Tesla- teremnek nevezzük el. Videókamerával,
kivetítővel felszerelt kísérleti fülkét építettünk, a gyerekeknek tanulói munkahelyeket teremtettünk. A múlt idézésre „Tesla-installációt” alakítottunk ki, ahol Teslával egy
antik asztalnál ülve sakkozni lehet. A tetőről levezetve
napelemes illetve szélgenerátoros bemutatót tervezünk. A
régi szolgabírói épület szobájának csillártartójára a világegyetem bolygórendszere került, és még rengeteg tervünk
van.

sokkal és szívhezszóló zenével jutott el a gyerekekhez az
üzenet, hogy bár a szabadság ma természetes állapot számunkra, de rengeteg derék ember, jó hazafi, szerető férj és
édesapa áldozta fel életét történelmünk folyamán, hogy mi
ezt élvezhessük. Legyünk méltóak a mártír tábornokok emlékéhez! A felkészítő Mesics Zsuzsanna tanárnő volt.
Október 23-ra az iskolarádión keresztül emlékeztünk felsős
diákjaink segítségével, Mosolygó Apollónia tanárnő felkészítésével.
Idén az állatok világnapja alkalmából gyűjtést szerveztünk
kis állatkáink téli táplálására. Iskolánk kertjében a kerti
tóban, a főépület folyosóján pedig az akváriumunkban élő
díszhalak haleledelt, madáretetőnk téli vendégei pedig
Iskolánk tevékenységközpontú, élménypedagógiai, ismeretszerző, és nem ismeretkapó, használható tudást eredményező oktatási modelljének egyik sarkalatos pontja, hogy
a természettudományok az eddiginél nagyobb hangsúlyt
kapjanak, mert változó világunkban enélkül nem boldogulhatnak az iskolából kikerülő gyerekek.
Célunk bebizonyítani, hogy nemcsak „csilli-villi” iskolában
lehet minőségi, érdemi munkát végezni. „Tradíció és innováció” jelszóval, egy múlt tisztelő, de modern iskolát
szeretnénk megszilárdítani, ahol a modernség a pedagógiai
módszerekre vonatkozik.
A Tesla-terem ünnepélyes átadására november 17-én, pénteken kerül sor, melyet dr. Palkovics László államtitkár úr is
megtisztel jelenlétével. Ezen a napon 15:30-tól nyilvános
Tesla autó bemutató lesz a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola hátsó udvarán. Mindenkit szeretettel várunk!
Balog Ilona Katalin igazgató
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Az első verseny

Iskolánk felsős diákjai az első röplabda versenyükön vettek
részt, ahol nagyon szép eredményt értek el, negyedikek lettek! Gratulálunk nekik és a felkészítő tanárnak, Makár Gábornak! Csak így tovább, hajrá!
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Sakkverseny havi
rendszerességgel

A tanév kezdetével folytatódik intézményünkben a havonta
megrendezésre kerülő iskolai sakkverseny. Diákjaink ebben
a sportágban is összemérhetik tudásukat minden hónapban.
Köszönet érte Nizák András tanár úrnak, akit nagyon szeretnek diákjaink. Lássuk be, minden okuk meg van rá.

Rendkívüli történelemórán vehettek részt nyolcadikosaink a
Holokauszt Emlékközpontban Kapin Györgyné történelem
tanárral.

Megemlékezés a Nagy
Háborúra

A 11. osztály a Várkert Bazárban járt Simonné Pelles Judit
tanárnővel. A programra a "Megemlékezés a Nagy
Háborúra" című programsorozat keretében került sor, mely
programsorozat az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság pályázat keretében valósult meg.
Pomázi Polgár 13
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A népmese napja a
Mátyás iskolában

Egészségnapi futás
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a Mátyás
iskolában az egészségnapi futást. Pomáz futó nagykövete,
Sallai Zsuzsanna, a Pomázi Futó Bajnokok SE képviseletében, ismét megtisztelt minket részvételével. Külön
köszönjük neki, hogy a hétvégi maratonja előtt beállt a
gyerekek közé! Volt diákjaink és néhány szülő is tudott időt
szakítani, hogy együtt fusson az egészségéért. Bruckerné
Mikula Ildikó és Sallai Zsuzsanna bemelegítették a futókat,
majd először az elsősök és a szép számban megjelent ovisok
indultak neki a rövidtávnak, ami több mint 1 km volt.
Köszönjük szépen az óvónénik lelkes támogatását!

“2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással
fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,
amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.”
Évről évre a mátyásos alsós diákok, szülők és pedagógusok
is lelkesen csatlakoznak ehhez a jeles naphoz. Néhány beszámoló és fénykép a mai napunkról:
A népese napján különleges előadásra került sor az 1. a
osztályban. Az anyukák jelmezt varrva, több próbát megtartva készültek arra, hogy meglepjék a gyerekeket. Az előadást szájtátva nézték végig a kicsik, majd felbuzdulva a
szülők példáján, többször eljátszották ők is a jól megválasztott állatmesét. Nagyon élvezték a kész jelmezeket, a megfigyelt mesefordulatokat. Már csak utánozni és élvezni kellett
a játékot! Köszönjük szépen! Alig várjuk a következő évi
produkciót! Annus Andrea
Az 1. b osztályban is megünnepeltük a népmese napját. Öt
lelkes szülő lepte meg a gyermekeket és olvasta el a Tündérszép Ilona és Árgyélus című mesét. Utána még beszélgettünk a hallottakról, majd nagy tapssal elbúcsúztattuk
vendégeinket. Jövőre ismét várjuk őket ezen a jeles napon!
Takácsné Oláh Mária
Az 1. c osztályban a népmese napjára meghívtuk testvérosztályunkat is, akik nosztalgiázva ültek be régi padjaikba. Kicsik és nagyok örömmel hallgatták a lelkes szülők
meseolvasását, sőt az ötödikesek közül a bátrabbak még arra
is vállalkoztak, hogy maguk is felolvassanak egy mesét. Jó
hangulatú, kellemes órát töltöttünk együtt, köszönjük az
élményt! Kiss Nikolett
A 2-4. évfolyamosok 2 km-es távon teljesítették az egészségnapi futást. Az igazán nagy erőpróba a felső tagozatos
gyerekekre várt, akik 6,1 km-es távot futottak le, benne a Tél
utcával, ami különösen embert próbáló feladat volt. A
meredek aljában frissítővel várták őket az ott posztoló
pedagógusok. A start után 40 perccel érkeztek be az első
futók, de 1 órán belül mindenki befutott hatalmas ováció
közepette. A megfáradt futókat friss zöldség és gyümölcs
várta a célban.
A lebonyolításban nyújtott hatalmas segítségért köszönetet
mondunk a Pomázi Polgárőrségnek és Rendőrségnek valamint a pedagógusainknak, akik biztosították az útvonalat a
futóknak! Köszönet a főszervezőknek: Inczédyné Számedli
Anikónak és Orgovánné Kiss Erikának és segítőjüknek, Gál
Anitának!
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Állatok világnapja a Mátyásban

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik minden évben,
október 4-én. Ökoiskolánk évről-évre megemlékezik erről a napról különböző programok szervezésével.
Már a héten előzetes feladatokat kaptak a gyerekek. Az 1-2.
osztályosok hétfőtől szerdáig lovas képeket kutattak fel az
iskola épületében. A harmadikosok és a negyedikesek állatos találós kérdéseket válaszoltak meg feladatlapokon. A
felsősök állati rekordokkal kapcsolatos feladatokat kaptak.
Az Állatok Világnapja alkalmából ellátogatott iskolánk udvarára a szentendrei hátsó út mentén található Sonjador
Lovasklub két lovasa: Varga Orsi és Farkas Eszter, Rékán és
Csillagon lovagolva. A gyerekek nagy örömmel fogadták a
lovakat, lelkesen hozták az udvarra a lovak számára gyűjtött
sok-sok répát és almát. A lovak simogatásán és etetésén túl
iskolánk öt szülinaposa Réka hátán még lovagolhatott is egy
kört. Orsi és Eszter választ adott a gyerekek lovakkal kapcsolatos kérdéseire, így megtudhattuk például azt, hogy miért kell patkó a lovak patájára, illetve azt is, hogy a nyeregből derül ki, a lovas milyen stílusban üli meg a lovat. A program végén örömmel láttam, hogy a lovak jó étvágya gyermekeink számára is meghozta a réparopogtatáshoz való
kedvet!
Közben a 2. emeleten az érdeklődő diákoknak Dr. Szörényi
Gabriella állatorvost (Delta Kisállatrendelő) hívtuk meg,
hogy a gyerekek feltehessék kérdéseiket az állatorvosi
pályával és házi kedvenceikkel kapcsolatban. Sok érdekes
dolgot tudtunk meg az állatok gondozásáról, betegségeikről

Mátyásos családi nap

Idén is remekül sikerült a hagyományos családi napunk,
ahol felhőtlen szórakozásra hívtuk diákjainkat és családjaikat. Szerencsére az égiek is velünk voltak, és tökéletes
időjárást kaptunk a Majdán tetejére. A 9 órás gyülekező után
a Tánc a Köbön Mazsorett Csoport műsorával nyitottuk meg
a napot, majd Ildikó néni segítségével bemelegíthettek a
családok, hogy felkészüljenek a kihívásokra. 16 állomás
volt, ahol a legkülönbözőbb ügyességi feladatok elvégzése
után kis ajándékokat kaptak a résztvevők. Aki befejezte az
állomásokat, Gréti nénivel és Gyuri bácsival énekelhetett
vidám dalokat. A játékos feladatok után a Némethy Lovasíjász Akadémia nyílt napot és On-line Lovasíjász EB
Futamot rendezett, amire az érdeklődök átsétálhattak a lovas
pályához. Közben készült a paprikás krumpli, ami 300
személy részére főtt két üstben. Nagy sikere volt, minden
elfogyott az utolsó morzsáig!
Nagyon köszönjük a Magyar Vár Alapítványnak és Herpai
Sándornak, hogy biztosították a kulturált helyszínt számunkra! Külön köszönet a játékok főszervezőjének, Madács
Jánosnénak, és a főzést levezénylő Rupert Vilmosnénak,
valamint kuktáinak, Bruder Katalinnak, Gillinger Lászlónénak, Kiss Julinak és Farkas Györgynek!
Jövőre is várunk mindenkit szeretettel a családi napunkra!
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és arról is, hogy rengeteg tanulás és kitartás kell ahhoz, hogy
az emberből állatorvos váljon.
Reméljük, hogy néhányan kedvet kaptak ahhoz, hogy ezt a
szép pályát válasszák majd...
Köszönjük ezt a nagyszerű programot a két főszervezőnek:
Oláhné Szabó Krisztina és Vince-Bobák Viktória tanítónőknek!

Látogatás a
sziklakórházban

Október 23-i megemlékezés kapcsán a Mátyás suli 8.
osztályosai látogatást tettek a Budai Vár alatt lévő Sziklakórházba. A kórház nemcsak a budapesti ostrom
idején működött, de az októberi fegyveres harcok idején
is ellátta a sebesülteket.
A látogatás kezdetén egy kisfilmen mutatták be a kórház
történetét. Ezután következett egy 50 perces majd 1 kilométeres séta. Az idegenvezetőnk segítségével – aki igen
felkészült volt - megtekinthettük a kórház működésének
rendjét, betekintést kaptunk, hogy az ott dolgozóknak milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, miközben emberi
életek százait mentették. Külön érdekesség, a majdnem hetven viaszfigura, amelyek segítségével kor- és élethűen
láthattuk a sziklakórház életét. Érdekes volt a gépház is, 17
méterrel a felszín alatt, ahol bemutatták, hogyan gondolták
megóvni az embereket egy atomtámadás esetén. Nekünk
szerencsénk volt, mert egy kiegészítő kiállításon az atombomba pusztító erejét is láthattuk.
Tanulságos másfél órát töltöttünk ott, aki teheti, okvetlenül
látogasson el ebbe a múzeumba!
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INTERJÚ

A pomázi Igazioliva világbajnoki harmadik

A horvátországi Postirában nyolc európai ország és ÚjZéland csapatai mérték össze gyorsaságukat és
ügyességüket olajbogyószedésben. A pomázi igazioliva
csapata: Bárány Bori és Tóth Gusztáv, illetve kalocsai
barátaik: Takács Beatrix és Tóth István képviselte a
hazai színeket.
- Honnan értesültetek a versenyről?
- Egy online szaklapban olvastuk. Nem tudtuk, mi fog
történni, milyen versenyszámok lesznek. Este odaértünk,
másnap versenyeztünk.
- Hogyan zajlott a verseny?
- Volt gépi és kézi szüret. A gyorsaságot és az ügyességet
mérték. Mindenki kapott öt fát, öt rekeszt, és 45 percet a
kézi, közel 10 percet pedig a gépi szüretre.
- Egy időben zajlott a verseny, vagy egymás után dolgozhattak a csapatok?
- Egyszerre, egy időben indult a verseny. Nem lehetett
készülni, vagy azt figyelni, ki milyen technikával dolgozik.
A mellettünk lévő két csapatnál azért volt kapkodás. Mi
igyekeztünk tartani a tervünket. Az életben is akkor jönnek
a bajok, ha eltérünk a megbeszéltektől.
- Ti milyen taktikát választottatok?
- Megbeszéltünk néhány technikai részletet, amivel lehet
gyorsulni, időt nyerni. Minden fejben dől el. Minden a
stratégián, a jó szervezésen alapul. Megegyeztünk abban,
hogy alulról haladunk fölfelé, és mindenki egy ágat szed,
nem kapkod a másikhoz.
- Mi volt a díj?
- A dicsőség és a hírverés. Brač sziget turisztikai hivatala, a
földművelési minisztérium és a miniszterelnökség is küldöttekkel képviseltette magát. Agrármarketing szempontból is
jelentős eseménynek tekintették.
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- Az igazioliva volt a csapat neve. Mit jelöl a név: benneteket, a pomázi üzletet, vagy egy hálózatot?
- Bennünket, vagyis a pomázi üzletet. Nem tartozunk semmilyen kereskedelmi vagy termelői hálózathoz sem. Mindig
mi magunk állítjuk össze az aktuális szortimentünket.
Horvátországban sem tudták, hogy létezik olívaolaj-szaküzlet Magyarországon, mert ez Európában is ritka, főleg
úgy, hogy nincs olívatermesztés az országban.
- Hogyan kerültetek kapcsolatba az olívával?
- Jó tíz éve történt, amikor Magyarországon nem lehetett
kapni minőségi olajat, csak a multikban található meghatározhatatlan eredetű nagy márkákat. Ezk felvásárló cégek,
akiknek nincs is saját ültetvényük. Ők nagy cégektől vásárolnak, akik kicsiktől és egyre kisebbektől, s ezáltal teljesen követhetetlen a termék eredete. A párizsira is ráírhatják,
hogy sonka, de attól még nem lesz az.
- Hogyan alakult a nem mindennapi kínálat?
- A sikerhez az is hozzájárult, hogy már az első években
olyan fajtákat fogtunk a nagy olíva tengerből, amikből
később díjnyertes vagy világelső olajok lettek. Ezáltal felfigyeltek ránk, megkerestek a nagy éttermek, megrendelők,
szakmai fórumok. Megerősödött az online értékesítés, és
boltot nyitottunk. A termelőkkel pedig mindig közvetlen
kapcsolatban vagyunk.
- A hazai vásárló mennyire tájékozott olívaügyekben?
- Úgy kell elképzelni, mint a bor világát. Vannak területek,
fajták, termelők. nagyjából 1200 bogyófajtát különböztetünk meg. Amikor a tájékozatlan vásárló bemegy egy
bevásárlóközpontba extra szűz olajért, az olyan, mintha a
borospultnál venne egy palackot, amire az van írva, hogy
vörösbor, sőt: csak annyi, hogy „szőlőből készült bor”.
- Valóban hasonlítható a bor-üzletághoz, ahol megvannak
az ismert vásárok, kiállítások, zsűrik?
- Van évente 7-8 nagyon komoly verseny, ahová nagyon
nehéz bekerülni. A termelőknél a multi márkák neve szitokszóként vann ak kezelve. Ha kiejted a nevüket, azt mondják,
jól van, nem is kell többet idejönni. Ott a tömeggyártás, a mi
köreinkben pedig a nyomon követhető minőség a fő.
- Az olívaolajokon kívül másfajta olajokkal is foglalkoztok?
- Olívaolaj-szaküzletnek lenni azt jelenti, hogy nagyon sokféle olaj közül lehet választani. Nálunk most vagy nyolcvan
fajta extra szűz olívaolaj van. A kínálatunkban kistermelői
tökmagolaj is szerepel, és rövidesen fölkerül a polcra egy
hidegen sajtolt magolaj sorozat is.
- Honnan tájékozódhatnak az olíva iránt érdeklődők?
- A weblapunkat igyekeztünk minél informatívabbá tenni. A
főbb fogalmakról, a fajtákról, a termelői helyekről és a felhasználási javaslatokról is találnak útmutatást. Ha valaki
nem tud bejönnni az üzletbe, nélkülünk is tájékozódhat. A
pomáziak viszont betérhetnek, kóstolhatnak is, hiszen a
magyar konyhában kevésbé ismert alapanyagról beszélünk.
Fontosnak tartjuk, hogy hozzáférhetőek legyenek a világ
legjobb olajai is.
- Miért Pomáz?
- Tíz éve a pomázi lakásunkból indítottuk a webshopot,
abból nőtte ki magát a bolt, ami kezdetben szintén a
lakásunkban működött. Ma, a tájház szomszédságában, egy
kétszáz éves épületben, egészen kivételes helyen működünk. Külön érdekesség, hogy az olívapogácsa-olaj (ami
a kémiailag manipulált leggyengébb minőségű olívaolaj)
angolul pomace néven fut, amit a városunk nevéhez hasonlóan kell kiejteni. Emiatt a furcsa egybeesés miatt ha azt
mondjuk: Pomáz, a termelők biztosan megjegyzik, kik
vagyunk, és mivel foglalkozunk – épp a pomace ellentétével: a legjobb minőségű extra szűz olívaolajokkal. gs

Rendhagyó
történelemóra
Pomázon!

AJÁNLÓ

A Pilisi Nemzeti Keresztény
Egyesület következő alkalmán
Nagy József, egy fiatal történész doktorandusz lebilincselően izgalmas előadását hallgathatjuk meg. Téma: a második
világháború emlékezettörténete
Székelyföldön; a kollektív emlékezet értelmezése.
Érdekesség: veteránokkal készült interjúk levetítése!
Szeretettel ajánljuk a magyar
történelem iránt érdeklődőknek, 12 éves kortól! Iskolás
csoportok jelentkezését is várjuk!
Az alkalmon való részvétel
ingyenes.
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

November

November 18. szombat 9-14 óráig:
Városi Egészségnap
November 25. szombat 10 órától:
Adventi koszorú készítés
November 25. szombat 19 órától:
Női furcsa pár – az Ivancsics Színház
előadása
November 26. vasárnap 17 órától:
Adventre várva: Kovács Nóri (Motíva
zenekar) ünnepi műsora a Pomázi
Városháza parkjában
Decemberi előzetes:
December 3. vasárnap 17 órától:
Adventi gyertyagyújtás a Pomázi
Városháza parkjában Miller Zoltán
Karácsonyi koncertjével
December 6. szerda 17 óra:
Mikulásváró a városháza előtt, Szmirnov
Krisztával.
December 7. csütörtök 14-18 óráig:
Véradás

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Sallai Csanád Levente
- Rafaul Szófia
- Kováts Mira
- Vörös Gergely
- Magyar Mira
- Balázsi Réka
- Kromparszky Nelli
- Zsikai Viktória
- Tassy Péter
- Szilágyi Levente
- Koncz Emili
- Négyesi Boglárka
- Safranyik Emma

2017.07.23
2017.09.11
2017.09.14
2017.09.18
2017.09.21
2017.09.26
2017.10.03
2017.10.04
2017.10.09
2017.10.10
2017.10.17
2017.10.21
2017.10.25

Kutyamenhely keres hétvégi munkára női
állatgondozót. Az ideális jelölt állatszerető,
érettségizett, környékbeli.
Érdeklődni: 06204249808

Felhívás

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014(XII. 23.)
Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.) valamint Pomáz Város
Önkormányzat Képviselő–testület 25/2005. (09. 12) számú rendelete
értelmében és lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az alábbi helyrajzi számú utakon:
1.
– 10262/3hrsz-ú út, Klisovácz utcától D-re
Javaslatunk: Dolina lejtő

2.
- 298/36 hrsz-ú út , Alcsevicán a Szutter János utca területe melletti sáv és a 3607 hrsz –ú út, mint bővítés
Javaslatunk: Szutter János utca
3.
– 298/29 hrsz-ú út , Alcsevicán
Javaslatunk: Demeter József utca

4.
– 9913 hrsz-ú és a 9904/1hrsz-ú út
Javaslatunk: Két ágú utca

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel,
javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen ügyfélfogadási időben
(H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12) Közigazgatási és Népjóléti
Csoportnál, vagy névvel és címmel ellátott írásbeli beadványaikat
elküldhetik levélben, elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu email címre, legkésőbb 2017. 11. 06-ig.
bízásából:

Pomáz, 2017. 10. 25.
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megNagy Attiláné sk.
Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

Hétfõn és csütörtökön: 7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig.
Szombaton: 8–13-ig.

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-17 óráig
Szombaton:
8-11 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

November

12-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
19-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
26-án 8.00–20.00-ig
István Király
December
3-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
10-én 8.00–20.00-ig
Viktória

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)
Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szunyoghálók,
fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták,
gurtnicserék, javítások
EGÉSZ NAP
Tel: 06-30-987-1237

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 imaóra (páratlan heteken)
18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

Nyilas Zoltán
Református tiszteletes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hõsök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Tel: 26/325-297

Multifokális lencsék 25% kedvezménnyel
2017. november 2. és 2018. január 31. között!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor
u. 1/a
Tel.:
06-26-325-869

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos
és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás, biztosítótáblák, kapcsolók,
csatlakozók cseréje)
gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20-971-0471

Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052
Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Tetőfedő-bádogos-ács

munkák, valamint lapos
tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:badogosbela@freemail.hu

Görög katolikus liturgiát
tartunk minden vasárnap
9.00-kor a Szent Miklós
kápolnában. Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
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