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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Az ország vezetése törődik az önkormányzatokkal

- Azt már tudjuk, hogy az
állam 2013 január 1-jétől
milyen adósságokat vállal
át az önkormányzatoktól,
azt viszont nem, hogy milyeneket fizetünk tovább mi,
illetve mit von el tőlünk?
- Az eldöntött, hogy az 5
ezer főnél kisebb települések adósságát teljesen kifizetik ebben az évben. Az
ennél nagyobbak esetében
még lehet változás, mert
szerencsés esetben nekünk
is lehet a „mentőöv” 60 százaléknál magasabb. De csak
a bank és a folyószála hitelekre vonatkozóan. Pomáznak e két adóssága - a részletfizetések teljesítése ellenére - még mindig meghaladja a három milliárdot. A
kormány segítsége a hatvan
százalékkal számolva valamivel több, mint 1,8 milliárd, de magasabb százaléknál akár sokkal több is
lehet. A megmaradó 40 százalék terhe is jelentős, és az
olyan adósság, mint az Ipoly
Holding havi 10 milliós törlesztése - amely 2013 júniusában jár le - tovább nyomja a vállainkat. A mérleg
másik oldala, hogy a helyben képződő személyi jövedelemadó eddig nálunk maradt 8 százalékát és a gépjárműadó 60 százalékát a
központi költségvetés elvonja.
- Készítsünk leltárt! Jól
járunk, vagy sem a kormány intézkedésével?
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- Közelítsünk a számok
felől! Jóval többet nyerünk,
mint amennyit veszítünk.
De ennél is fontosabb, hogy
először érezzük: az ország
vezetése törődik az önkormányzatokkal. Abból az
adósságcsapdából menti ki
őket, amibe az előző kormányok taszították. Újabb
és újabb feladatokat adtak
nekünk, de pénzt nem. Az
igazság az, hogy 2006-ban,
amikor polgármester lettem,
csődöt kellett volna jelentenem. Hatszáz millió, lejárt
kifizetetlen számlaadósságot találtam. De hol az a
városvezető, aki évek óta
készül erre a feladatra, s
amikor nyer, csődöt jelent?
Tessék megnézni, milyen
helyzetbe került Esztergom.
Mi azt választottuk, hogy a
minimálisra csökkentjük a
kiadásainkat, s törlesztjük
az adósságainkat. A kormány mentőöve az utolsó
pillanatban jött.
- A válság ellenére sikerült
elérniük, hogy az adósság
nem növekedett, hanem ha
kis mértékben is, de csökkent. A város gazdálkodása
kiegyensúlyozódott. Amint
néhányszor mondta, takaréklángon működött. Most,
hogy az állam a törlesztések
nagyobb részét átvállalja, a
következő ciklusban könynyebb lesz a polgármesterek sorsa?
- Inkább azt mondanám,
hogy más lesz, mint eddig

volt. Az én éveim az adósságok szorításában teltek, valódi önkormányzati munkára nem sok pénz jutott. A 40
százalék adósság sem kevés,
de amellett jut levegő is.
Csökkennek a feladatok.
- Az elmúlt hónapban a járás szervezésében, Pomáz
várható szerepében változott valami?
- Voltak elmozdulások, például a kormányhivatal vezetője nem az a hölgy lesz,
akit vártunk, hanem mást
neveztek ki helyette. Most a
beszélgetés idején, november 26-án úgy tűnik, hogy
nem a szentendrei „fehér
házba”, hanem a hajdani
Kossuth Lajos Katonai Főiskola tiszti kaszinójába
költözik a kormányhivatal.
Pomáz helyzete nem változott. A szerepünk a térségben változatlanul a második
legfontosabb.
- A civil szervezetek itt is
mozgolódnak. A múlt héten
ült össze 6-8 vezető, s arról
tanácskoztak, miként lehetne szebbé varázsolni Pomázt, mit tehetnének a környezet fokozottabb óvásáért. Elhatározták, hogy még
karácsony előtt elkészítik az
erről szóló terveket. Politikával azonban nem kívánnak foglalkozni.
- Örülök a hírnek. Az egyeztetésnek egyebek mellett az
az előnye, hogy nem folynak párhuzamos tevékenységek, az erőket hatékonyabban használják. December 5-re én is összehívtam sok embert. Ugyanis
jövőre 2013-at mutat a naptár, s az irányítószámunk is
2013. Az ilyen egybeesés
meglehetősen ritka. Szeretném ezt a következő esztendőben kihasználni. Máris
vannak ötletek, mint például
a 2013 méteres futóverseny.
Felvesszük a kapcsolatot a
2013-as irányítószámmal
rendelkező, főként európai
településekkel. Ismerünk
ilyet Bulgáriában, Szlovéniában, Ausztriában, Svájcban. A civil szervezetektől, a
polgároktól várjuk az ötleteket. A sok gond után 2013
legyen a mi évünk.

- Ha már a gondoknál tartunk: az utcákat járva
szemmel láthatóan problémát okoz a rengeteg lehullott falevél „eltüntetése”. A sok égetés miatt
félhetünk attól, hogy a
város időről időre eltűnik a
füstben!
- Főként a külterületi ingatlantulajdonosok „jóvoltából” lehet ilyesmitől tartani.
Sokan nem törődnek azzal,
hogy mikor lehet égetni. Ha
nyugati, északnyugati szél
fúj, a várost elborítja a füst.
A lombot lehet komposztálni, szárítani. Az utóbbi állapotában gyorsan, füstölés
nélkül ellobban. Ha azonban
a lehullása után vizesen
meggyújtják napokig füstöl
és nem ég el. Még az sem
mindegy, hogy melyik napszakban tüzelünk. Délelőtt
fölfelé száll a füst, délután
alacsonyan szétterül. Ezzel
csak arra akartam felhívni a
figyelmet, hogy a rendelet
és az egymás mellett élés
szabályainak betartásával
döntően lehetne javítani a
helyzeten.
- A hónap elején itt járt dr.
Völner Pál, az NFM infrastruktúráért felelős államtitkára. Miért jött?
- A kormány az államtitkárokat elküldi a településekre, hogy ismerkedjenek
a lakosság problémáival.
Köztudott, hogy Pomázon
két körforgalom építése
évek óta húzódik. Az államtitkár azon kívül, hogy az
általános helyzetről tájékoztatott, ígéretet tett arra, hogy
jövőre elkészülnek a körforgalmak. Dr Völner Pált elkísérte Hadházy Sándor, a
körzet országgyűlési képviselője is.
- Nemrégen Szűcs Lajossal,
Pest megye önkormányzatának elnökével is találkozott…
- A megyében négy települést keresett fel, köztük
Pomázt. Tanácskozott a környék polgármestereivel és
vállalkozóival. A Pest megyével kapcsolatos fejlesztési terveket ismertette.
Vicsotka

Nemzetközi-hírű
meseillusztrátor
Pomázon

Faltisz Alexandra sokunknak a Lázár Ervin, Lázár
Zsófia, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István, D.
Tóth Krisztina könyvek illusztrátoraként lehet ismerős. Kézjegye az a kedves
báj, amely átsüt a képein,
senkivel össze nem téveszthető, egyedi alkotóvá teszi.
„A humorérzéke és az iróniája megnyert engem, annak
ellenére, hogy ennek az iróniának még én is ki voltam
szolgáltatva…” - írta Lázár
Ervin. A munkáin megjelenő humort és stílusérzéket
mindenki tapasztalhatja, aki
belelapoz a könyveibe.
Alexandra hittel vallja, hogy
a gyermekkori olvasmányok
és a hozzá tartozó illusztrációk meghatározzák későbbi látásmódunkat, egyegy jó könyv átkísér az életen. Animációs filmjeihez,
gyermek és tankönyveihez

Ankarától Szegedig meganynyi díj, elismerés társult.
Január 9-én szerdától a művelődési ház ad otthont
Faltisz Alexandra és Király
Attila rajz- festés- és kézműves stúdiójának, amely
8-18-éves korig, az alapoktól a felvételi előkészítőig
várja az érdeklődőket. A
rajz-festés kurzuson a térlátás, a kompozíciós készség, a színérzékenység, az
arányérzék, és a vizuális látásmód vizsgálata, fejlesztése kerül előtérbe. A kézműves órákon hagyományos
és új technikákon keresztül
kerülnek feldolgozásra az
adott témák. Várjuk mindazokat, akik szeretnek rajzolni, festeni, „ügyködni” de
azokat is, akik nem, mert az
egyénre szabott feladatokon
keresztül megismerhetik az
alkotás szépségét.
G.S.

KULTÚRA

Ádventi koszorú készítés

Idén is, mint minden évben nagy sikerrel rendezte meg a
Pomázi Művelődési Ház hagyományos ádventi koszorú készítő foglalkozását. Kósa Anikó alpolgármester vezetésével,
kicsik és nagyok együtt vetették bele magukat a munkába,
hogy másnap ádvent első vasárnapján meggyújthassák az
első gyertyát saját készítésű koszorúikon.
Gy.Zs.
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ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-360-7418
Minden hónap második csütörtökén
18–19 óráig fogadóórát tart, a Teleki-Wattay
kastélyban. (Templom tér 3.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-286-9830
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.

Turcsány Péter

az 5-ös választókörzet képviselõje
Tel.: 06-26-328-491
Minden hónap 2. hétfõjén 18 órakor tart
fogadóórát a Kráter Könyvesházban, (Hõsök
tere 12.)

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselõje.
Tel.: 06-20-9289-718
E-mail: redei.imre@freemail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
a Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.

Sarkadi Attila Ferenc

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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FIGYELEM!
VÁLTOZÁSOK AZ
ÜGYFÉLFOGADÁSBAN!
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ünnepek miatti
munkaátrendezés és az ELMŰ Hálózati Kft. által bejelentett áramszünet miatt az ügyfélfogadásban az alábbi
változások várhatók:
2012. december 07.-én, pénteken az ügyfélfogadás
8-12 és 13-18 óráig tart.

2012. december 10.-én, hétfőn áramszünet miatt a
polgármesteri hivatal zárva lesz.

2012. december 14.-én, pénteken áramszünet miatt az
ügyfélfogadás 8-10 óráig tart.

2012. december 15.-én, szombaton a polgármesteri
hivatal zárva lesz.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Hírek
röviden

Megszűnik a kistérségi társulás

ÖNKORMÁNYZAT

Jelentés az ülésteremből

Esély az infrastruktúra fejlesztésére

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2012. december 31. napjával
megszűnik. Vicsi László polgármester az erről szóló határozatot tárgyaló testületi ülésen tartott bevezetőjében elmondta: a járásban különböző mikrotérségi kapcsolatokban maradnak a települések. Pomáz,
Csobánka és Pilisszentekereszt egy
mikrotérségi rendszerben volt eddig
is, és ezután is együtt fog működni.
Ugyanakkor azon 13 település között, akik a Pilisi és Dunakanyari
Kistérségi Társulatot alkották, a korábbi, szoros együttműködés január
elsejével véget ér. A szervezet megszűntéről és az azt követő vagyonfelosztásról, minden érintett önkormányzatnak határozatot kell hoznia.
Informatikai stratégia

Pomáz Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyta a polgármesteri hivatalra vonatkozó közzétételi, adatvédelmi és adatbiztonsági valamint informatikai biztonsági szabályzatait azzal, hogy mindezek az önkormányzatra nézve is alkalmazandók. Emellett elfogadták
Pomáz Város Önkormányzatának
2012-2015 évekre vonatkozó Informatikai Stratégiáját.
Bérleti szerződés

A képviselőtestület a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. bérleti
szerződését egy évvel meghoszszabbította azzal, hogy a bérbevevő
a kiegészítő közös 3x2 négyzetméter
nagyságú helyiség használatára is
jogosult. Az önkormányzat felhatalmazta a polgármestert a módosításról szóló szerződés aláírására.
Negyedéves beszámoló és
költségvetés módosítás

2012. 11. 27-én megtartott ülésén
városunk képviselőtestülete elfogadta a 2013. évi költségvetési koncepciót, valamint a 2012. I.-III. negyedévi pénzügyi teljesítésről szóló
jelentést. A koncepció megállapítja,
hogy a következő évben új finanszírozási struktúra alakul ki, amely
elszakad a hagyományos normatív
támogatási rendszertől. A gépjárműadóból a jövőben csak 40 százalékot
használhat fel az önkormányzat, a
többi a központi költségvetéshez
kerül.

Vicsi László és dr. Völner Pál a zártkörű megbeszélésen
Ingatlan értékesítés, intézményvezető kinevezés, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása szerepelt többek között a képviselő testület november 12-én megtartott
ülésének napirendi pontjai között.

A két ülés között történt fontosabb
eseményekről tartott beszámolójában
Vicsi László polgármester elmondta,
hogy a múlt héten járt városunkban Dr.
Völlner Pál infrastruktúráért felelős
államtitkár. A vele folytatott szűkebb
körű beszélgetésen szó volt Pomáz két
körforgalmáról. Megerősítést nyert,
hogy a minisztériumban tárgyalnak
róla, megnézik, és ha tudnak, akkor
természetesen segítenek. Felvetődött
Pomáz egyéb problémái között, hogy
ha az Európai Uniós források átdolgozásával, illetve azok elköltésével kapcsolatban van még lehetőség a KEOPba (Közép-Magyarországi Operatív
Program) bevonni a felszíni vízelvezetés és útépítés problémáját, akkor
nagyon üdvös lenne, ha ez bekerülne.
Erre sem mondott Völner Pál kategorikus nemet. Hozzátette: dolgoznak
azon, hogy erre is több milliárdnyi forintot tudjanak teremteni. Ez reményt
jelentene arra, hogy a város akár a felszíni vízelvezetési tervet folytathassa,
akár a hegyvidéki utakon aszfaltozni
tudjon.
Régóta húzódó, megörökölt problémát
sikerült az önkormányzatnak megoldania a Goethe utca 2. szám alatti volt
szolgálati lakások tulajdonosainak csatorna-közműfejlesztési hozzájárulásának rendezésével. Halászné Gambár
Mária Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke örült annak,

hogy megoldódott a lakosok áldatlan
helyzete és az ő nevükben is megköszönte az intézkedést.
Vicsi László polgármester hozzátette,
hogy ez az előterjesztés a társulat megszűnte után történhetett meg. Amikor
mint jogutód az önkormányzat átvette
az összes, a társulatnál fennáló követelést megvizsgálták. Ekkor derült ki
ez a probléma, amit végre orvosolhatnak azzal, hogy a nem jogos követeléseket a lakókkal szemben visszavonják.
A továbbiakban a képviselőtestület
hozzájárult, hogy az önkormányzat
valamint a hozzá kapcsolódó intézmények dolgozóinak 14 év alatti gyermekei részére 219 mikulás csomag
készüljön.
Az Egyebek napirendi pontban szerepelt az Eper u. 857. hrsz.-ú ingatlan
értékesítése. Erre korábban az önkormányzat egyszer már kísérletet tett,
ezúttal egy komplex szerződéstervezet került a képviselőtestület asztalára. Ebben egy ingatlanközvetítő,
egy építőipari cég és maga az önkormányzat szerepel közösen úgy, hogy az
önkormányzat adja a területet, más
értékesíti és más építi fel, és ezek után
kapja vissza a város azt a szakértő által
felbecsült vételárat, ami alatt nem lehet
eladni a területet.
Vicsi László polgármester tájékoztatta
képviselőtársait: ebben az évben is lehetősége volt a képviselőknek, hogy a
„Mindenki Karácsonyára” a saját tiszteletdíjukból bizonyos összeget felajánljanak. Örvendetes, hogy minden
képviselő csatlakozott ehhez a nemes
kezdeményezéshez.
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KÖZÉLET

A vallási és a civil tevékenység nemzetstratégiai kérdés

2012. november 23–án Pomázon
került megrendezése XI. Kárpátmedencei Keresztkötődések Konferencia. A megjelent vendégeket Vicsi
László polgármester köszöntötte.
Bevezető előadásában Hölvényi György,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, és egyben a rendezvény fővédnöke hangsúlyozta,
hogy a vallási és a civil tevékenység
nemzetstratégiai kérdés. Továbbá
örömmel jelentette be, hogy az egyházi
közösségek számára - az EMMI
szervezésében - pályázati kiírás készül
a közösségi helyek felújítása céljából.
Turcsány Péter, a rendezvény házigazdája arról szólt, hogy az úgynevezett paradicsomi értékek és a földi
élet között személyekre szabott nélkülözhetetlen közvetítő szervezetek a
civil szervezetek. Sem az állam, sem
az egyház nem képes a bensőséges
emberi kapcsolatok helyreállítására ez a civilek feladata.
Dr. Fedor Tibor az EMMI főosztályvezetője biztosította a rendező Egyesületet arról, hogy a Kráter Műhely
Egyesület tervezett kiadványában az
egyházi szervezetek, és az ehhez kapcsolódó civil szervezetek támogatására
fordított összegekről készített táblázatot rendelkezésére bocsátja.
Dr. Székely András Bertalan, Kárpátmedencei Református Honismereti
Gyermektáborok főszervezője örömre

feljogosító hírt adott közre: az általuk
szervezett táborok betöltötték rendeltetésüket, olyan fiatalokat nevel fel,
akik alkalmasak a nemzeti jövő kulturális feladatinak népszerűsítésére.
Dr. Osztie Zoltán atya, a Keresztény
Értelmiségi Szövetség elnöke, a nemzetrészek és a hazai szervezetekkel
való folyamatos kapcsolattartás jelentőségét hangsúlyozta. Felbecsülhetetlen emberi erőforrást fog össze a 85
helyi szervezet, amelynek működése
elsősorban a helyi kisközösségek munkáját dicséri.
Dragonits Márta, az Ars Sacra Ala-

pítvány kuratóriumi elnöke és Turcsány Péter a rendezvényt követően
megállapodott abban, hogy a jövő évi
Közép-európai Irodalombarát Mozgalom (KIM) rendezvényeit közösen
fogják megszervezni.
Rendezvényünket levélben üdvözölte
Dr. Csizmadia László, a CET elnöke,
aki a biztosította a Kráter Műhely
Egyesület vezetőségét a további intenzív együttműködésről. A XI. KKK
rendezvényről készített kiadvány még
karácsony előtt napvilágot lát.
Máté Bakó Zsuzsanna

Konzultációk Pest megye jövőjéről

„A települések versengő ellenfelek helyett együttműködő partnerekké váljanak” - dr. Szűcs Lajos a
készülő területfejlesztési
koncepcióról beszélt a Pomázon megtartott megyei
konzultáción.
A területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint Pest Megye
Önkormányzatának kell kidolgoznia és elfogadnia - az
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országos területfejlesztési
koncepcióval összhangban a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési
programját és az egyes alprogramokat.
Az Érden, Cegléden, Pomázon és Kistarcsán megrendezett térségi fórumok célja
az volt, hogy megalapozzák
Pest megye eredményes fel-

készülését a következő, 2014
és 2020 közötti fejlesztési
ciklusra. A széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés
keretében, az önkormányzatok, a piaci szereplők, a
tudomány képviselői és a
civil szféra résztvevői ismerhették meg az elkészült helyzetfeltárást.
Dr. Szűcs Lajos, a megye
elnöke a pomázi fórumon
úgy fogalmazott, hogy az
eddigi projektalapú pályázati
rendszer helyébe programalapú finanszírozás lép, így a
települések tesznek javaslatokat a fejlesztésekre, amit a
megyei önkormányzat koordinál és beilleszti a megyei
tervbe, így az országos terv
részévé válik. A cél, hogy „a
települések versengő ellenfelek helyett együttműködő
partnerekké váljanak”. Ez jelenti a sikeres Pest megye
jövőjét.
A készülő helyzetértékelés
megállapítja, azt a kettőséget,

amely miatt újra kell gondolni a megye jövőjét, valamint az önálló Pest megye
régió létrehozását. A jelenlegi
uniós szabályozás értelmében ugyanis, a közép-magyarországi statisztikai régió,
a főváros kiemelkedő fejlettsége miatt, jelentősen meghaladja az EU átlagát, az egy
főre jutó GDP tekintetében;
annak ellenére, hogy Pest
megye egymagában alig haladja meg az EU átlagos
fejlettségének felét.
A fórumon köztük a „házigazda” Vicsi László résztvevő polgármesterek a dunai
személyi hajózás újraélesztést és a pilisi közlekedés
fejlesztését ajánlották a koncepciót készítők figyelmébe,
míg a vállalkozók és a civil
szféra képviselői a pályázatokhoz való egyszerűbb,
kevesebb adminisztrációt
igénylő hozzáférést kérték.
pp.

OKTATÁS

Laterne, Laterne…

Aki novemberben a német iskolában tett látogatást,
gyakran hallhatott énekszót kiszűrődni a tantermekből.
Lelkesen készültünk egyik legkedvesebb hagyományápoló ünnepünkre, a Márton-napra.
A gyerekek dalokat, verseket tanultak, lámpást barkácsoltak a felvonulásra. A szülők is boldogan vállaltak feladatot, az anyukák, nagymamák finom sütiket készítettek, az
apukák, nagypapák segítettek a bonyolultabb lámpások
elkészítésében.
November 9-én, pénteken este 17 órakor találkoztunk a
katolikus templomban. A gyerekek rövid jelenetben mutatták be Szent Márton jeles cselekedeteit, majd közös ének
csendült fel. Ferenc atya ünnepi szavai után együtt mondtuk
el németül a Miatyánkot.
A templom előtt várt minket a Martinsmann, vagyis a
felvonulás élén haladó, piros köpenyes lovas. Az ő vezetésével vonult át a hosszú, lampionos, éneklő menet az iskolába. Itt már égett a gyönyörű Márton-napi tűz, aminek
fényénél a gyerekek, szülők és tanárok újra dalra fakadtak.
Ezután következett a süteményosztás, teázás, a felnőttek egy
kis forralt borral is melegedhettek.

Csodálatos estét töltöttünk együtt. Köszönjük a segítséget
Ferenc atyának, István Lászlóéknak, a Lovas Hagyományőr
Köteléken belül Gál Józsefnek és családjának, Beleki
Ferencnek, a pomázi rendőrségnek és tűzoltóságnak, a
polgárőrségnek, a szülőknek, a pomázi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak.
Jövőre is szeretettel látunk minden kedves érdeklődőt!
Balog Ilona

Őszi egészségnap a Mátyásban

Egy borongós, esős őszi napot tettünk nyüzsgővé ezen a szombaton
meghívott vendégeink és a szülők
segítségével. A Mátyás suli hagyományait követve nem titkolt szándékunk volt az őszi szünet előtt ismét
felhívni az iskolaközösség figyelmét
az egészségmegőrzés fontosságára.
Az őszi betakarításnak köszönhető
zöldség- és gyümölcsbőség rengeteg
kreatív ötlet forrása volt, ami nem
mellékesen finom és egészséges is.

Dr. Korausz Etelka az aktuális fertőző
betegségek elkerüléséről beszélt. Mit
csináljunk, mit kerüljünk el egészségünk érdekében. Szabó István méhész igazi méhkaptárt mutatott a gyerekeknek. A méz a méhek ajándéka
című előadásában a csodás nedű előállításával járó feladatokról, a jóízű,

aranyszínű mézből készíthető erőnlétet
növelő étkek elkészítéséről mesélt.
Új tanító nénink, Kiss Julia, a lelki
egyensúly fenntartásának fontosságára
hívta fel a figyelmet. Az apróbb sérülések szakszerű ellátását, kötözését
meg is tanította a résztvevőknek.
Mellus Dalma édesanya, a napi körömápoláson túl a figyelmetlenségek,
a szakértelem hiányából származó
gyulladások elkerülésére is felkészítette a hallgatóságot. Dr. Kun Judit a
Kőhegy patika gyógyszerésze kicsiknek és nagyoknak egyaránt elmondta, hogy mikor érdemes egészségünk megőrzése érdekében hozzá
fordulnunk. Megismerkedhettünk a
gyógyszertári készítésű, allergénmentes testápoló termékekkel, finom
gyógycukorkákkal.
Beregszászi Kati néni a napi bőrápolás,

a problémamegelőzés rejtett praktikáiba bevezetni a tanítványokat, hogy
serdülőkorban valóban kiegészítő és ne
fedőréteg legyen a smink. Kovács
Kornélia a hajápoláson túl öltözködési
és divattrend tanácsokat is adott kiscsoportos formában kicsiknek és nagyoknak.
Dr. Donka Tünde, a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet tüdőgyógyásza,
gyakorló édesanya, a mozgás szerepét
hangsúlyozta a vitálkapacitás, a jó
erőnlét kialakításában, ami a sport
alapja. A tornateremben délelőtt Julcsi
néni tartott az első évfolyamnak fergeteges hangulatú zumba foglalkozást,
délután ugyanitt évfolyammérkőzések
folytak. Fehérvári Balázs úszóedző,
édesapa, és 16 éves ifjúsági Európa
bajnok tanítványa (képünkön), a sport
szerepéről beszéltek a kisiskolás
kortól az olimpiáig. Mit kell tennünk
ahhoz, hogy fittek, egészségesek és
erősek legyünk? Mi a versenysport
követelménye, előnye, személyiségformáló hatása?
Az alsósoknak osztálytanítóik választottak előadót, a felsősök érdeklődésüknek megfelelően jelentkeztek a
foglalkozásokra.
Az ”Ízek utcája” színes kavalkádján
mindenki talált fogára való egészséges
falatkákat. Méltán büszkélkedhettek a
gyerekek saját és szüleik alkotásával.
Köszönjük a szülők, az előadók és a
pedagógusok összehangolt, izgalmas,
hangulatos, értékformáló munkáját
tanítványaink érdekében!
M.K.Á.I.
Ökoiskola munkaközösség
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KÉPRIPORT

BENKÓ JAM
POMÁZON
A dixieland nagyjait láttuk vendégül a Pomázi Művelődési
Házban.
A zenekar olyan friss és lendületes volt, mintha csak most
kezdték volna. November 22-én megidéztük a 135 éve született Ady Endre szellemét, s a „dixieland szertelen ritmusát”.
Az 55-éve kortalan, a nem csak Magyarországon világhírű
együttes a 10701 koncertjén is a zene, a színpad túláradó
szeretete volt jelen. Benkó Sándor, a „Papi” vigyázó szemei
végig őrzik a másfél órás programot. A koncert végén a
közönség felállva tapsol. A búcsú nehéz, de nem örök.
G.S.

Benkó Sándor, a „Papi”

Fergeteges hangulatot varázsoltak
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AKTUÁLIS

Kedves pomázi és csobánkai testvérek!
Újra eljött az advent. A keresztény ember életében ez a
befelé és az Istenre figyelés ideje. Miért is? Minek ezzel
ennyit vacakolni? Mert a karácsony titka egyszerre valóban oly felfoghatatlan és oly egyszerű. A teológiai,
dogmatikai valóság miatt nem értünk, érzünk belőle
semmit. Az egyszerű családi jelenet miatt pedig lehet,
hogy nem is mond semmi különöset. Ezért meg kell állnunk!
Miért is? Hogy meglássam ezen a karácsonyon mi is
akar megtörténni. Mert minden karácsonnyal újra születik a mi megváltásunkért az Isten. Ezért meg kell
néznem: hol állok, hol tartok? Milyen vagyok én? Mit
alkottam? Kiket szerettem, kiket nem? Milyen a világ,
a környezetem és én mit javítottam rajta? Semmit?
Csak használom, mint ha az enyém lenne? A világ ezek
szerint értem van. Jó, de
akkor én kiért, miért
vagyok? Csak a szeretteimért? Csak azokért,
akiket szeretnem kell,
mert szükségem van az ő
szeretetükre? És ha valami baj történik velük?
Mi marad nekem? Vége
mindennek?
Milyen jó, hogy azok az
emberek, akik döntenek
arról, hogy legyenek
utak és azok, akik
megépítik, nem csak
szeretteikre gondolnak,
mert akkor sáros földúton mehetnénk a hévig,
ha lenne egyáltalán
HÉV. Mi lenne, ha
mindenki csak a családjával törődne? Nem
lennének iskolák, kórházak, nem lenne semmi.
Nem is lenne értelme
sehová se menni. Ha
csak egyetlen részén
gondolkodunk el az életünknek, akkor látjuk
meg ki is az, aki érkezik.
Miért is?
Egyszer egy misszionárius mesélte, hogy egy eldugott
afrikai faluban elpusztultak a törzs sertései és az emberek éhezni kezdtek. A pap átment a szomszéd
törzshöz segítséget kérni, adjanak egy tucat disznót.
Bizony a dzsungel törvényei ilyen szolidaritást nem
engedtek meg. Sok ember számára szintén ezt diktálná
a józan ész. Milyen szerencse, hogy őseink ott Afrikában még józanabbak voltak, mert az élet törvényei
még keményebbek, mint a dzsungel, mert a dzsungelből
el lehet vándorolni, de az életet nem tudjuk csak úgy
otthagyni az élet követ minket akárhová is megyünk.
Miért is? Hol fog ugyanis megállni ez a józanság,
mondjuk ki: önzés? Gondoljuk, hogy a családunknál
véget ér? Bizony előbb utóbb a legközelebbi szomszéd-

jaim, vagyis a családtagjaim láthatják ennek kárát.
Természetesen ne szórjuk a pénzt akárkinek! De segítsünk, ahol igazi szükség van! Sajnos vannak (főleg így
karácsony környékén), akik megpróbálják, elhitetni
velünk, hogy ők teljesen ártatlanul esek abba a nagy
szegénységbe. Míg eközben a munkanélküliség egyre
szedi áldozatait, máshol egy keresőképes családtag elvesztése, vagy költséges betegség sújt embereket. Vannak, akik már oly rég óta élnek így, hogy hozzászoktak,
és már nem is kérnek segítséget.
Valóban, sokak által használt közhely, hogy a mai kor
emberének inkább csupán, egyfajta vásárlási és családi
"program" az egész, pontosan úgy mint a szilveszter, és
a húsvéti vendégeskedések. De mégis jó lenne, ha több
lenne.
Miért is? Mert Isten, a
mi teremtőnk többet
akar… Többet akar
adni… Miért is? Azért,
hogy mi többet is
tudjunk befogadni és
adni. Többet is bírjunk
ki. Ha csupán családi
ünnep marad, nem egy
lelki feltöltődés akkor a
karácsony a többi nap
egyszerű ismétlése marad, csupán ez a nap karácsonyra esik majd.
Isten azt szeretné, hogy
szülessünk meg vele
együtt. Azt szeretné,
hogy legyél Te a legnagyobb ajándék! Legyél
Te a legnagyobb meglepetés!
A katolikus közösség mint ahogy a többi felekezet is - így a karácsony közeledtével mindezekre szeretné felhívni
a figyelmet. Most a
pápa által meghirdetett
hit évében és ezentúl
minden adventben megpróbáljuk valamilyen
látványos programmal „az önök értékeit hangsúlyozni
az önök számára!” Miért is? Mert sokszor, nem hogy a
szomszédra, magunkra sem jut idő. Véleményem
szerint, ha kicsit jobban ráérnénk magunkkal foglalkozni, érdekes mód, felfedeznénk időket, embereket
magunk körül, hogy foglalkozzunk a másikkal. Ebben
a hideg időben eljutottunk a kályhához .„Minden
karácsony rólad szól! Ha megváltozol, megváltozik
minden!” Miért is? Mert akkor ez a karácsony
veszekedés nélküli is lesz.
Az itt töltött egy év alatt elkövetett hibákért őszintén
bocsánatot kérek mindenkitől, és szívből megköszönöm
a pomáziak /csobánkaiak minden szeretetét.
Szeretettel és Imádsággal, Ferenc atya.
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KÖZÉLET

A közigazgatás és közoktatás átalakítása Pomázon

A Jó Állam koncepció megvalósításának részeként 2013. január 1-jével országosan megalakulnak a járási hivatalok. A feladatkörükbe tartozik majd többek között - a települési jegyző által
eddig ellátott számos államigazgatási
feladat. Ilyenek például az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi- és
gyámügyek, valamint egyes szociális-,
környezetvédelmi-, természetvédelmiés igazgatási ügyek.
A 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szerint Pomáz a szentendrei járáshoz tartozik, amelynek székhelye
Szentendre. Pomáz Város Önkormányzata, a Pest Megyei Kormányhivatal
vezetőjével kötött megállapodás alapján, a Szentendrei Járási Hivatalhoz
átkerülő feladatok ellátása érdekében
25 fő közszolgálati dolgozót adott át. A
Polgármesteri Hivatal létszáma ennek
megfelelően, 2013. január 1-jétől 37
főre csökken.
A járási hivatal szervezeti egységeként
Pomázon Kormányablak fog működni.
Itt helyben az okmányirodai ügyek
mellett, számos eddig csak a fővárosban elérhető Kormányablak hatáskörébe tartozó ügy ellátása történik
majd. Az okmányirodai ügyeket tehát
január 1-je után is változatlan helyen
lehet intézni, az előzetes hírek szerint
8-20 óráig. A járási kormányablak
várhatóan 2013. október végén kezdi
meg működését.
A jövő évtől a járási hivatalokon belül,
szakigazgatási szervként működik a
járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség is.

A kormányablak kialakításához Pomáz
Város Önkormányzata átadja a Járási
Hivatal számára a Polgármesteri Hivatal főépületének földszinti helyiségeit. Ez 2013. január 1-jétől jelentős
változást eredményez a Polgármesteri
Hivatal elhelyezésében. A központi
ügyfélszolgálat sajnálatosan megszűnik. Az ügyintézők, az eddig megszokott általános ügyfélfogadási időben (H: 13-17-ig, Sz: 8-12-ig és 13-16ig, P: 8-12-ig) fogadják majd az
ügyfeleket az új helyeken.
- Az adócsoport a Pomáz, Kossuth L.
u. 38. szám alatti épületbe (régebben
rendőrőrs, majd NOIKSZ épület) költözik.
- A közigazgatási csoport (kereskedel-

Hol járunk?

Előző számunkban Jankovits Gyula szobrát fotóztuk le. A megfogalmazás ezúttal minden szempontból igaz, hiszen a szobrot maga a
művész mintázta meg önmagáról, s ez nem is olyan gyakori dolog. A
fiatalkori művet az 1944 és 1969 között pomázi plébánosként szolgáló Tölgyes Kálmán székesfehérvári prépost kanonok ajándékozta
Pomáznak és 1990. április 9-én, az alkotó születésének 125. évfordulóján került felállításra a polgármesteri hivatal előtti kertben.
Jankovits Gyula remekei a világ számos városába elkerültek
Magyarországon kiemelkedik közülük a gellérthegyi Szent Gellértszobor, az MTA főépülete előtt álló Szarvas Gábor-mellszobor, de a
pomázi I. világháborús emlékmű is szakmailag elismert munka. A
szobrász nem városunk szülötte, de élete utolsó másfél évtizedét
Pomázon töltötte, és itt is halt meg 1932-ben, hatvanhét éves korában.
Mostani feladványunk nem nehéz azoknak, akik emelt fővel járnak
kelnek napmint nap e szobor lábainál. Tessék kérem, hol járunk, mit
látunk.
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mi-, birtokvédelmi-, állattartási-, közútkezelői ügyek, iktatás stb.) és a
megmaradó jegyzői gyámügyek, önkormányzati szociális ügyek, a régi
tűzoltósági épületbe, az építéshatósági
csoport helyére költözik.
- Az anyakönyvezető a főépület első
emeletén fogadja az ügyfeleket az új
rend szerint.
Az építéshatósági hatáskör 2013. január 1-jétől a járásszékhely település
jegyzőjéhez kerül. Így a pomázi építéshatósági feladatokat Szentendre
Város Önkormányzatának Jegyzője
fogja ellátni, valószínűleg a szentendrei Polgármesteri Hivatal épületében.
Az oktatás területén 2013. január 1jétől alapvető változás, hogy csak az
óvodai és bölcsődei feladat marad az
önkormányzat irányítása alatt. Az
iskolák szakmai irányítása a tankerületi intézményfenntartóhoz kerül,
ennek székhelye Szentendrén lesz. Az
iskolaépületek működtetése az önkormányzat feladata marad - kivéve ahol
az intézmény nem önkormányzati tulajdonú épületben működik, vagy
megyei fenntartó központhoz kerül amihez állami normatíva a jelenlegi
ismereteink szerint nem jár. Az önkormányzatnak a saját bevételei terhére
kell fűteni, világítani, továbbá a vizet,
csatornát, szemétszállítást, telefont,
takarítást, fénymásolót stb. biztosítani.
A tervezett átadást 2012. december 15ig kell megvalósítani.
A további változásokról folyamatosan
tájékoztatást adunk a város polgárai
számára az Önkormányzat honlapján,
illetve a Pomázi Polgár újságban.
Pomáz Város Önkormányzata

Adalékok a pomázi sportegyesület történetéhez

A száz éves egyesület

Éppen 10 évvel ezelőtt, 2002.
decemberében, készítettem
interjút Mészáros Gyulával
a Pomáz Város ICO SE
elnökével. A tanulságot akkor így fogalmaztam meg:
„ha nem lenne féltucatnyi
megszállott sportszerető
ember, az 1912-ben alakult
klub már megszűnt volna.”
Az idézet ebbe a cikkbe
foglalását nem a napjainkban bekövetkező 100 éves
születésnap megkeserítésére szántam, hanem nyomatékosítani akartam, hogy a
megállapítás a mai napig
érvényes.
De hát mi is történt 1912ben? A labdarúgást az akkor
élők is nagyon szerették. A
Szabad Pomázi Polgár 2006.
évi májusi számában Szekeres Istvánnal, az akkor 99
éves, becenevén „Pingyi” bácsival beszélgettem, aki 19231943-ig, vagyis 20 éven át
védte a pomázi csapat hálóját.
„Amikor gyerek voltam játszottunk meccseket, néhány
évig a környékbeli falvak
legényeivel csaptunk össze.
Aztán dr. Tiszolczy Lajos
benevezett bennünket a Budapesti Labdarúgó Szövetség
bajnokságába. A BLASZ-ban
csak azok játszhattak, akiknek volt komoly vezetősége,
szerelése, pályája. A jelenlegi
pálya helyén Teleki gróf telke
volt. Egy ferde legelő, ezt
ajándékozta nekünk. A földet
a lejtés tetejéről kitermeltük,
sínt fektettünk le, és csillével
lehordtuk a mostani klubház
irányába. (Közbevetőleg megjegyzem, hogy a szintkülönbség máig legalább 30 centi. )
Aztán befüvesítettük. Nagy
munka volt, hosszú ideig tartott. Tiszolczy Lajos lett az
első elnök, de ő játszott a
csapatban is. A pályát két
méter deszkakerítés övezte, a
meccset csak az láthatta, aki
jegyet vett. Mégis nagyon
sok néző járt ki, hiszen más
szórakozás alig volt. A szerelést magunk vettük, sőt
tagdíjat fizettünk a klubnak.
A fővárosi meccsekre gyalog,
lovas kocsival, később teherautóval mentünk, mert a
HÉV drága volt. A BLASZban az elsők között tanyáz-

Az 1968-as csapat

tunk. A cikk megjelenése
után sok levelet és fotót kaptam. Pölcz József jelezte,
hogy nagyon sokat tud a
csapat 1920 és 1970 közötti
életéről. A következőkben őt
idézzük.
„1945 előtt apám volt az
egyesület intézője. A klub
neve Pomázi Testedzők Köre
volt. A háború alatt a magas
deszkakerítést széthordták. A
második világháború alatt
kiváló játékosaink voltak.
Rab Miklós Újvidékre, Plank
Gusztáv Kolozsvárra, Szabó
Sándor a DVSC-be igazolt.
Náluk is tehetségesebb volt
Katona Imre, elvitte az Újpest, de az első edzés után azt
kérdezte, hogy hol van a
legközelebbi kocsma, ezért
elküldték.
A háború után a csapat neve
Pomázi Traktor, majd Pomázi Vörös Lobogó lett. Az
ötvenes évek elején jelentős
szerepet játszott Pest megye
sportjában. Kevesen tudják,
hogy ebben az időben Lázár
Gyula, a sokszoros válogatott
Tanár úr, volt a pomázi
csapat edzője. Tőle Bukovics
Béla testnevelő tanár vette át
a stafétabotot, aki a focinak
élt, és az 1920-as években
hátvédként játszott. Én
Fábián Lászlóval a vidék
kölyök válogatottja lettem.
Hidegkuti Nándor hívott az
MTK-ba, 1200 forintos fizetést kínáltak, de nem
mentem, mert féltem, hogy
kimaradok a kezdő 11-ből.
1958-ban a DVSC-ből viszszatért Szabó Sándor lett az
edző. Ő nevelte ki Pintér
Sándort, Egervári Sándort,
Binder Lászlót, Mikula Gá-

bort. A legjöbb, Pintér Sándor bátyja, Pintér László
”Cimbi” volt, aki az Ózdi
Kohász NBI-es csapatának
erőssége lett. (Pintér Sándor
36 szoros válogatott, Egervári Sándor a jelenlegi
szövetségi kapitány. a szerk.)
Apám nevelte fel maga mellett Laszlovszky Szilvesztert,
aki intéző lett, később ezt a
fontos tisztséget Miakich
Zsigmond és Chyba Zoltán
töltötte be. A klubház Herczeghalmi László elnöksége
alatt épült. (Hosszú ideig a
csapat kapusa volt, Szabó
Sándor mellett akarta vinni a
Debrecen, de ő maradt Pomázon. a szerk.) Herczeghalmit Leidinger Gyula, majd
2011-ig Mészáros Gyula
követte az elnöki tisztségben..
2011 augusztusában Juhár
Tamás válogatott labdarugót
választották meg elnöknek.
Azóta az Egervári-Halmai
Focisulival összefogva szer-

SPORT

vezik a helyi futballéletet.”
A Pomáz városi ICO SE
mindig nevelő egyesület volt.
A korosztályok az óvodáskorúaktól az öregfiúkig képviseltetik magukat. Az előbbiek számtalan korosztályos
tornát nyertek és nyernek. Az
edzőik Papp Gábor, Petrovics
Balázs, Bősz Gábor, Papp
Zoltán, Metzger Tibor, Ferencz Sándor, Ruskó János és
Michna István, aki az első
csapatot is irányítja. Az utóbbiak történetében is vannak
kiemelkedő
korszakok.
1984-ben és 1985-ben kétszer nyerték el az öregfiúk
Alkotmány Kupáját. Olyan
csapatok előtt, mint az MTKVM és az FTC. A Vasast a
Pomáz verte meg a bajnokságban. A Népsport az 1985.
július 21-ei számában így
értékelte a Dunakeszi elleni
5:1-re nyert meccset:
A szervezetten, tudatosabban
játszó Pomáz megérdemelten
nyert. Másnap a Pest Megyei
Hírlap ezt írta: Az utolsó két
gól után iskolajátékot mutatott be a Pomáz. Az ellenfél
alig-alig találkozott a labdával. Többen már a bajnok
csapatot ünnepelték,s hogy
nem tévedtek, azt Leidinger
újabb gólja igazolta.
Ebben a rövid cikkben nem
lehet egy 100 éves egyesület
minden eseményét leírni.
Nagyon sokan kimaradtak,
talán majd egyszer, egy
könyvben ők is megkapják a
méltó elismerést.
Vicsotka

Meghívó

A Pomáz Városi ICO SE és a Pomázi EgerváriHalmai Focisuli SE tisztelettel meghívja Önt a
2012. december hó 16. napján
tartandó összevont ünnepi közgyűlésére

Helyszín: Pomáz Város Művelődési Háza
Időpont: 10:00 óra
Napirendi pontok:
1. Éves gazdasági beszámolók
2. Szakosztályok beszámolói
3. Hozzászólások
4. A Pomáz Városi ICO SE fennállásának
100. évfordulójáról való megemlékezés

Pomáz Városi ICO SE és a Pomázi Egervári Halmai Focisuli SE vezetősége
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SZABADIDŐ

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

December

6. csütörtök 18:00 „Mikulásváró” - zenés várakozás a Városháza parkjában
7. péntek 18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés: Karácsonyi üdvözlet
8. szombat 15.00- 21.30 A Nemzeti Hírháló előadásai
Mária Kultusz: Nagy Boldogasszony, Babba Mária, Szent Anna, Szűz Mária, Előadók: Gondos Béla, Szántai Lajos,
Németh Zsolt, Paksi Zoltán, belépő: 1.800 Ft

8. szombat 10.00-12.00 Játszóház, karácsonyi díszek készítése, belépő: 300 Ft
8- 9. szombat, vasárnap Postagalamb kiállítás

9. vasárnap 15.00-17.00 U-NIQUE Gála, moderntánc iskolák bemutatója

14. péntek 18.00 „A föltámadás szomorúsága”, borkóstolóval egybekötött versszínházi előadás két felvonásban Ady
Endre életéből, belépő: 800 Ft
18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés:

15. szombat 10.00-16.00 Pomázi Advent - egész napos
rendezvény a karácsonyi készülődés jegyében kicsiknek és
nagyoknak. Betlehemes előadás (MASZK Bábszínház),
Tekergő Táncház, karácsonyi kórusok, vásár, kóstoló - testnek
és léleknek.
18.00-22.00 Sirocco koncert – táncos buli retro zenékkel
16. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub

19. szerda 17:00 A karácsonyi várakozás jegyében dr.
Szilárdfy Zoltán atya, művészettörténész, Pomáz díszpolgára
meghitt, adventi beszélgetésre vár mindenkit. A belépés ingyenes

20. csütörtök 17:00 Retro-Dia mesefilmek vetítése a
könyvtárban a Karácsony jegyében

Áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Évet
kívánunk minden kedves Látogatónknak!

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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MARIKA KONYHÁJA
…az évek szállnak,
mint a percek…
Ismét elérkezett az év
12. hónapja.
Készülünk a Karácsonyra, ünnepekre, szilveszteri bohóságokra.
Immár
hosszabbodni
kezdenek a napok és
rövidül a sötétség. A jó
meleg szobában összejönnek a családok távol
élő tagjai és a barátok.
Jól esik ilyenkor egy kis
vitaminos vidámság

Szilveszteri bólé

Hozzávalók:
2 liter fehér bor
1 db érett citrom
1 üveg száraz pezsgő
jégkocka

Egy kb. 4 literes edénybe beöntjük a fehér bort. A
citrom héját óvatosan lehámozzuk és 20 percre a

borba áztatjuk, majd kivesszük további felhasználásra félre tesszük. A
borba beleöntjük a száraz
pezsgőt és alaposan lehűtjük. Poharakba vékony
szelet citromot teszünk
erre helyezzük a jégkockát, majd rátöltjük az italt.
A poharat a citrom héjával
díszíthetjük, ettől mutatós
és attól üdítő, hogy nincsen benne cukor.
Áldott Karácsonyt és
boldog, egészségben és
eredményekben gazdag új
esztendőt kívánok minden
kedves Olvasómnak!

MOZAIK

Pomázi lovasok a Domony-völgyben

November 24-én került sor az Erzsébet-napi Keresztény
Bálra és jótékonysági estre. A fővédnök Vicsi László polgármester volt.

Levele(k)

Nagyon büszke vagyok rá,
amikor az ország különböző
tájain azt hallom, hogy Pomáznak csodálatos a fekvése, a Pilis kapuja, kertváros,
s így tovább. Mindez igaz
tavasszal, nyáron és még
télen is, de ősszel nem. Mert
ha most az ember, legyen
helybeli, vagy turista, járkál
a városban, gyakran bokáig
lépdel a falevelekben. Amelyek nemcsak elhanyagolttá
és szemetessé teszik a települést, hanem veszélyesek
is. A nedves, deres falevelek
nagyon csúszósak, szinte
kódolják az elesést, ficamot,
lábtörést.
A fák termésének betakarítása után bizony a hasznot
nem hozó munkát is el kellene végezni. Sőt, költeni rá!
Azzal, hogy megveszik a
Szentendrei VSZ Rt feliratos zsákjait, abban összegyűjtik a faleveleket, amelyeket e zsákok láttán a vál-

lalat elszállít. Ehelyett a
falevelekkel teli jelöletlen
zsákokat - a legjobb esetben
- kiteszik az útpadkára, majd
megunja az önkormányzat
és elviteti. Valamelyik nap
láttam egy táblát azzal a
felirattal, hogy „Ide ne tegyenek falevelet, mert nem
szemétgyűjtő hely.” Másnap arra jártam, s a felírás
mellett hat tömött zsákot
találtam. Nagyot nézhetett a
táblát elhelyező, amikor tapasztalta, hogy semmibe
vették a figyelmeztetését.
Oda kell figyelnünk erre a
jelenségre, mert rövidesen
eshet ónos eső, vagy hó, s a
takarítatlan járdák korcsolyapályává válnak. Persze a
legegyszerűbb az lenne, ha
mindenki a saját portája
előtt seperne! Azonban a
sokéves tapasztalatom alapján állítom, hogy erre nincs
esély!
V

A Céhmester út kereszteződésében egy Fiat és egy BMW
személygépkocsi frontálisan ütközött. A balesetnek két
könnyebb sérültje volt.

Az egyik pomázi, lelkes kis lovascsapat látogatta meg a
Lázár Lovaspark Márton-napi rendezvényét. A világbajnok
Lázár testvérekkel együtt történt „fényképezkedés” nagy
élmény volt a fiatalok számára.

Utazó planetárium

A csillagos égbolt látványa mindig is lenyűgözte az
embereket. De miket is látunk valójában? Mit tudunk róluk?
Milyen messze vannak? Ezekre és még sok más érdekes
kérdésre kaptak választ az iskolások az utazó planetáriumban, egy rendhagyó csillagászati óra keretében.
Gy.Zs.

Szemtanút keresünk

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya eljárást folytat, melyben az alábbiak szerint kéri a
lakosság segítségét.
A rendelkezésre álló adatok alapján 2012. november 15-én
19:50 órakor anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset
történt Szentendre lakott területén belül a 11-es számú főúton nem sokkal az OMV kút után Budapest irányába. A
balesetben két személygépkocsi ütközött össze, melyből az
egyik érintett egy Toyota személygépkocsi, míg a másik
gépkocsi a rendőrök kiérkezése előtt a helyszínt elhagyta
Budapest irányába.
A rendőrség ezúton kéri a lakosságot, hogy aki érdemi információval tud szolgálni a baleset körülményeiről, vagy a
gépkocsiról kérem, jelentkezzen a Szentendrei Rendőrkapitányságon a 06-26/310-233 vezetékes telefonszámon,
vagy az ingyenesen hívható 107, illetve 112-es segélyhívószámon, továbbá a szentendrerk@pest.police.hu e-mail
címen.
(a Szentendrei Rendőrkapitányság közleménye)
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HIRDETÉS
ÖSSZKÖZMŰVES
830 négyzetméteres
ÉPÍTÉSI TELEK
POMÁZ SZÉLÉN

Margitliget út
mellett eladó.
irányár:
12 millió Ft

70/506-6806
A TÜNDÉRKERT
óvoda - Pomáz Katona
József u. 2.- immár hagyományához híven idén is
felajánl 3 óvodai férőhelyet
alapdíjmentesen az állami
óvodákból elutasított gyermekeknek. Fizetni a napi
étkezési díjat kell csak.
Jelentkezni azonnal lehet a

0630-500-21-77-es
telefonszámon.

István Király
Gyógyszertár

2013 Pomáz, Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462

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

Vörösmarty gyógyszertár
2013 Pomáz, Vörösmarty u. 12.
Telefon: 26-326-402
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

Kõhegy gyógyszertár
2013 Pomáz, Jankovich Gy. u. 2.
Telefon: 26-326-240
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–19 óráig,
minden szombaton: 8–13 óráig.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

December
9-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
December
16-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
December
23-án 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
December
24, 25, 26-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
December
30-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Január
1-jén 8.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.

Tüzifa

garanciával, mérve,
szállítva
14.500/m3 ömlesztve
0670/304-1241
Pomáz, Dolina
16 Pomázi Polgár

Vizsgáztatás
már 22.000ft-ért

HIRDETÉS

Számítógép
Szerviz
(mûhelyben és kiszállással is )

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!
Javítás, bõvítés.

Új és használt gépek, alkatrészek.

Nyitva tartás:
H–P: 7–18 h, Szo: 9–13 h.
Ebédidõ: 13–14 h.

info@kezdobetu.hu

Szerviz: Szimbiózis MM Bt.
Petõfi Sándor u. 16.
(26)-326-139 és (70) 211-5830

Új termékek a Malomban

Autopatentok, lemezanyák, minden ami csővíz, szennyvíz, füst, elektromos szereléshez kell
ötrétegű Ø16, 20, rézcső Ø 6-35,
füstcső Ø 76-150, kandallócső + állítható könyök
Ø 120-200 mm-ig, flexibilis lefolyócsövek Ø 3250-ig, szennyvízelvezetők Ø 32-315 mm-ig

Pomáz külterületén aszfaltút mellett 300 m2-es pincehelység
tehergépkocsi lejáróval, 260 m2-es üvegházzal + lakható
gazdasági épület, valamint ugyanitt 12 000 m2 hegyoldali
telek, rajta lévő romos lakóépülettel egyben eladó.

Pomáz, Budakalászi út 2. Tel.: 06-30-266-8911
Nyitva: H–P: 7–17-ig, Sz: 7–13 óráig.

Decemberben 40.000 Ft feletti
vásárlását
5000 Ft-os ajándékutalvánnyal
háláljuk meg.

Nyitva: H–CS-ig 9-től 18-ig, Péntek 9-től 16-ig, Szo: 9-től 12-ig

Tel. : +36-20-982-1142
Látásvizsgálathoz időpont egyeztetés ajánlott.

Szökõ cukrászda
Pomáz, Ady Endre u. 4.
Nyitva tartás: 10–18 óráig
Telefon: 06-26-325-954

Kossuth Lajos u. 3.
Nyitva tartás: 9–17 óráig
Hétfõ szünnap!
Helyben készített édes és sós sütemények, torták,
kávé és üdítõ kapható.
Tortára ehetõ fényképdíszítést készítünk.
Esküvõre, rendezvényekre rendelést felveszünk,
a rendelést házhoz szállítjuk.
Kisebb rendelést telefonon is elfogadunk.

VAIZER KFT.
Pomáz Ipartelep

Vállalunk:
forgácsolást, szerszámkészítést, lakatos
munkát, köszörülést, fogaskerék, lánckerék,
csigakerékgyártást. Szinte minden szakmába vágó munkát el tudunk végezni.

Tel.: 26-329-720, 20-9471-966
Euro Mini Market

Karácsonyi vásár!
Karácsonyi díszítő és
csomagolóanyagok,
játék, ajándék, édesség
nagy választékban
kedvező áron.

Címünk:
2013 Pomáz, József Attila utca 20/C,
a cukrászda és a gyógyszertár között.
Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton: 8-13 óráig

Hogyan érheti el a tartós
szőrtelenséget?

Zavarják a nem kívánatos szőrszálak?
Sima bőrfelületet szeretne?

Válasszon minket és vége a borotválásnak
és a gyantázásnak!

High Care Kozmetikai Stúdió
Szentendre, Ady Endre u. 4.
Tel.: 06-70-249-3211
www.hoghcareszentendre.hu
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Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93

Víz, gáz, fûtés rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése
húszéves gyakorlattal,
garanciával.
Telefon:
Tel.: 06/30-242-4928

Szuperhatékony aerobik
a pomázi Nil Fitnessben!
Kezdőket is várunk
szombatonként 10.30-tól
Szikra Dórával!

„Élj lazán, halj meg az edzésen”

érd.: 20/55-73-148

Villanyszerelés

Komplett villanyszerelést,
de kisebb munkákat illetve
hajdu boilerek felújitását
karbantartását vállalom
kedvező áron.
Tel.:0630-708-6052
ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
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

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

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

Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

Evangélikus
istentisztelet
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

Római katolikus miserend

Vasárnap:

8.00: Szent Miklós
kápolna
9.30: Pomáz templom
(bábos mise gyerekeknek)
18.00: Pomáz templom
H és Cs:
7.00: Szentmise,
Pomáz templom
K–P–Sz:
18.00: Szentmise,
Pomáz templom

Erdődi Ferenc atya

Termőföld bérbeadó
vagy eladó
Pomáz területén több
helyen
összesen 80.000 nm.
Tel.: 06-20-961-7568

Kert -fenntartási munkák
sövénnyírás, fűnyírás,
metszés és egyéb
kerti munkák,
sziklakert, kerti tó, stb.
LATA Bt. 06-26-326-848
06-30-304-1980
A

N G O L

Pót- és nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést,
korrepetálást vállalok nagy
gyakorlattal.
Házhoz megyek - nyáron is.
06/ 20 / 4796 - 275

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikrosütõ
javítása.
MEZEI SÁNDOR
Tel.: 06-26-311-847,
+36-30-9504-187

REDŐNYÖK

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

Konténeres sitt szállítást,
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel: +36-30-296-6797.

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

HIRDETÉSI TARIFÁK
Méret nettó +áfa
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

bruttó

39.900 10.770
50.670
19.800 5.350
25.150
10.000 2.700
12.700
5.500 1.485
6.985
3.000 810
3.810
1.500 405
1.905
Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288

HIRDETÉS
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