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Ingyenes

Boldog Új Esztendőt kívánunk!

HIRDETÉS

A közösségteremtés szándékával 2013 Pomáz éve címmel egész esztendőn át tartó
rendezvénysorozatot indítunk.
Irányítószámunk és a naptári év egybeesését használjuk ki arra, hogy értékteremtő és őrző, mozgásra, alkotásra késztető programokkal tegyük tartalmasabbá
kellemesebbé vidámabbá közösen ünnep
és hétköznapjainkat.
Várjuk ötleteiket, minden olyan rendezvényre, programra, eseményre, alkalomra,
megmozdulásra, sport, szabadidő, kulturá-lis, vagy bármilyen más témában,
ahol, amivel összeköthető valamilyen
módon a 2013-as szám. Minden javaslatot
szakértő csapat vesz szemügyre és a megvalósít-ható,
használható,
értékes
ötleteket be fogjuk építeni programunkba.
Elérhetőségeink: Pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár, Huszár u. 3. Tel.: 323-460
Gondolkodjunk, alkossunk közösen, legyen
2013 a mi évünk, Pomáz éve!
Vicsi László polgármester

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT
2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu
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Pomázi Polgár

pomáz város önkormányzatának lapja

megjelenik 6000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
m.b. Főszerkesztő: szerenka tibor
nyomdai előkészítés, Hirdetésfelvétel:
Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
nyomda: roland Favorit nyomda
Felelős vezető: Hegedűs Gyula, tel.: 06(20)421-4010
HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
lapzárta minden hónap 25-én. az írások tartalmáért a szerző vállalja
a felelősséget. kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Újévköszöntő
A néphagyomány szerint január
elsején amit teszünk és ami
történik velünk, az fogja jellemezni az egész évünket. Ezért
kell az új esztendő napján csupa
kellemes dolgot csinálnunk,
olyanokat, amiket nagyon szeretünk. Nem szabad veszekednünk
és napközben a világért se feküdjünk le, mert akkor betegek
leszünk.
Az lenne a jó, ha az újév minden
napján vigyázhatnánk arra, hogy
csak azt tegyük, ami jó. Jó nekünk és másoknak is. De nagyon
jól tudjuk, ez mennyire lehetetlen. Kívánjunk jó időt napsütést
nyárra, hadd örüljenek a kirándulók és azok akik a kirándulókból élnek… Aztán majd panaszkodunk, drága a kukorica, a hús,
fonnyadt a gyümölcs.
Ismertebb szokás január elsején
a lencseevés, hiszen aki ezt eszi,
annak sok pénze lesz.
Vajon mennyi lencsét kellene
ennünk ahhoz, hogy városunk
működtetéséhez, élhetőbbé tételéhez elegendő legyen? Ha minden álmunk, minden kívánságunk megvalósítanánk, ahhoz a
világ összes lencséjének elfogyasztása sem lenne elegendő.
De nekünk ma Magyarországon,
itt Pomázon legfeljebb egy tál
lencsénk van. Mit tehetünk hát?
Ki kell választanunk értelmes,
a közösség többsége számára
hasznos és kívánatos dolgokat.
És ez az, ami bizony nagyon
nehéz. Jól meg kell hát fontolnunk mi legyen az újévi kívánságunk.
Polgármesterként azt szeretném,
ha 2013 Pomáz éve lenne. Egy
esztendő, amely a közösségteremtésről szól. Arról hogy közösen találunk ki programokat
célokat. Olyanokat, amelyek szórakoztatnak, mozgásra csábítanak, védik környezetünket, értékeinket és olyanokat is ,amelyek értékeket teremtenek: szellemi és anyagit egyaránt.
William E. Vaughan amerikai
újságíró szerint „az optimista
azért marad fenn éjfélkor, hogy
köszöntse az újévet. A pesszimista azért, hogy biztos legyen
benne, a régi távozott.”
Azt kívánom mindannyiunknak,
hogy olyan közösségteremtő évünk legyen, amire joggal emlékezünk majd vissza szívesen.
Pomáz, 2013 01. 01.
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A közösségszervező játék éve

- Az utóbbi időben a sajtó az
önkormányzatok adósságátvállalásával és a közigazgatás átszervezésével van
tele. Tisztázódott-e már, hogy
milyen változtatások várnak ránk?
- Gőzerővel halad a járás és
a tankerület kialakítása. Kis
késések, és zökkenők lesznek Az önkormányzat a
szükséges lépéseket megtette, a testület a döntéseket
meghozta, a labda nem a mi
térfelünkön pattog. Véleményem szerint 2013. júniusában lesz vége az átalakulásnak. A véleges állapotról
akkor tudunk beszélni.
- Gondolt-e már rá, hogy
2013. januárjában, az első
munkanapon milyen városházára jön be? Hány dolgozónak lesz politikai vezetője?
- Az alsó szinten a kormányhivatal által irányítása alá
kerülő okmányiroda kap otthont, mi maradunk fölötte,
az épületet később is Pomáz
Város Önkormányzatának
fogják nevezni. 37 munkatárs marad, akik nem mentek nyugdíjba, a járásnál
fognak dolgozni. Örülök
annak, hogy munka nélkül
senki nem maradt.
- Az eddigi hírek arról szóltak, hogy Pomáz adósságtörlesztésének 60 százalékát
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vállalja át az állam.
- Még lehet változás. A kormány azt vállalta, hogy
2013 júniusáig az ötezer fő
feletti települések és a városok adósságait felméri, s
megállapítja a megsegítésük
mértékét. Nálunk még nem
jártak, de ha minden adatunk stimmel, akár a 70 százalékot is elérhetjük. Ebben
az esetben több mint 2,3
milliárd lenne az állami
átvállalás. Ám nehogy azt
higgye bárki, hogy pénzt
kapunk! Ennyivel kevesebb
törlesztő részletet kell kinyögni. A 2012-es negyedik negyedévi 50 milliós részletet
még kifizetjük. 2013 júniusáig nyom bennünket az
Ipoly Holding havi 10 milliós részlete is, valamint a
2013 első negyedévi banki
is.
- Ha a közigazgatási reformnak, az ország büdzséjének, és az önkormányzatok mentőövének bizonytalanságait nézem, azt kell,
mondjam, hogy a város
költségvetésének megalkotása nem lesz sétagalopp.
- A költségvetés elfogadásának a határideje 2013. február vége. Az utolsó pillanatig várunk, hogy minden
számot, átalakulást megismerjünk, s csak aztán rakjuk
össze a költségvetést. Addig

eldöntjük, hogy a ciklusból
hátralévő másfél évben milyen fejlesztéseket tudunk
megvalósítani. Elsősorban
útépítésre, vízelvezetésre s
egyéb szolgáltatások biztosítására gondolok, amelyeket a lakosság joggal
elvár, de eddig a pénzhiány
miatt képtelenek voltunk
teljesíteni. Példának hozom
fel az utcanév, illetve útbaigazító táblák kihelyezését, komolyabb kátyúzást.
- Van-e információja az
ÖNHIKI (Önhibáján Kívül
Hátrányos Helyzetű Önkormányzatok Támogatása)
pályázat sorsáról, amiben
75 milliót kértek?
- A pénzt megkaptuk, a
kincstár december 20-án
átutalta, sajnos a számlavezető bankunk rövid idő alatt
a tartozásunk fejében leemelte. Tekintettel arra,
hogy ezt az állam meghatározott célokra adta és ezek
között nem volt a banki törlesztés (hiszen az egy másik
eljárás keretében kerül rendezésre) finoman szólva is
aggályos a bank eljárása.
- Nem hagyhatom ki a
kérdést: lesz-e jövőre körforgalom a Hősök-terén?
- Kilencvenkilenc százalékban állíthatom, hogy 2013ban az állam megsegít bennünket. Mi 20 milliót, az
önrész harmadát elköltöttük
a tervezésre s egyéb járulékos dolgokra. Ha végre tényleg megvalósul, a tűzoltóság, a Dera híd és a református templom által határolt
terület teljesen megváltozik.
- A közelmúltban panaszkodtak az emberek, hogy
elmaradt a síkosság mentesítés. Valóban így történt,
vagy csak egyes helyeken
maradt veszélyes a közlekedés?
- Tavaly egy szentendrei
céggel kötöttünk hosszú
távú szerződést. Csapadékszegény tél volt, így az
időjárás nem tette próbára
őket. Most december hatodikán leesett az első hó,
aztán jött az ónos eső. A cég
öt nap alatt a felszólításaink
ellenére egyszer jött sózni.
A szerződést felbontottuk,
és helyieket bíztuk meg a

munkával. Ennek ellenére
arra kérem a lakosságot,
hogy ne várjanak mindent
az önkormányzattól. Mi
igyekszünk a kötelességeinket teljesíteni, de mindenki
takarítsa el az ingatlana előtt
a járdát. Vegye meg időben
a síkosság mentesítő anyagokat, ne pakoljanak úgy az
úton, hogy a hótoló miattuk
ne tudjon eljutni a szűkebb
helyekre.
- Néhány napja összehívott
egy szűkebb stábot, s arra
kérte őket, hogy segítsék a
2013-as év programjainak
kidolgozását. Az időszerűséget az adja, hogy Pomáz
irányítószáma és a naptár
évszáma 2013-ban egybeesik. Mit akarnak elérni,
másképp csinálni, mint általában?
- Szeretnénk, ha az év a pomáziaké lenne. Egyre kevesebben vannak a régi családok. Több betelepülési hullámban ezrek érkeztek a
településünkre. 1945 után, a
90-es évektől folyamatosan.
Új lakóparkok nőttek ki a
földből, benépesültek a parcellák. Mégis a Pomáz Nap
kivételével 150-200 ember
jön el az ünnepségeinkre. A
földrajzi és időbeli egybeesést megpróbáljuk felhasználni a közösségi tudat erősítésére. Bekérjük a civil szervezetek programját, egyeztetjük az eseménynaptárt,
hogy ne legyen időszak,
amikor egymást érik a rendezvények, máskor hónapokig nem történik semmi.
Munkacsapat alakult a programok kitalálására, szervezésére. Az ötletekből kiválasztjuk a legjobbakat. amely minden hónapban
megjelenik a Pomázi Polgárban és a Pomáz TV-ben.
Az év városnapját 1 helyett
3-5 naposra tervezzük. Reméljük, hogy a rendezvényeken minden korosztály talál az ízlésének
megfelelőt. Talán később
kétszer, háromszor annyian
is megjelennek az ünnepeinken, mint eddig. Ha úgy
tetszik a nehéz időkben, játszunk egy kicsit. Hiszen
nem veszthetünk semmit.
Vicsotka

Látványrendből képi rend

A 85 éves Kiss János festőművész, a
Tanár Úr, ahogyan a tanítványai
tisztelik, a mai napig rendkívül sokat
dolgozik. Amikor azt kérdezem, mi
ennek a titka, röviden válaszol: a
pozitív látás. 1995 óta vezeti a festőiskolát, régebben Somodi László
volt a neve, most Bauhaus.

- Valamit minden nap rajzol, s foglalkozik a képzőművészet elméleti
kérdéseivel. Azt vallja, hogy tökéletes
rajztudás nélkül senkiből nem lehet
jelentős festőművész.
- Már Picasso és társai rádöbbentek,
hogy a barlangi népek művészete,
amely expresszív és kifejező, nem a
természet formáit másolja, hanem a
tartalomnak megfelelő formarendet
képez. Vonalban, attikában, színárnyékban, ritmusban, ellenpontban, térarányban és így tovább… Ha a
festőnek készülő tanítványok nem
tudnak rajzolni, nem lesz elég formakincsük, amit egyébként a természetből kell felszívni, mert a természet az
örök tanítómester.
- Értsem azt, hogy az igazi művész
mintegy „lefényképezi” a természetet
s ezzel eleget tett a magas követelményeknek?
- Szó sincs róla. Tegyük fel azt a
kérdést, hogy mi a művészet? Az a
folyamat, amikor a látványrendet
áttesszük képi rendbe. Amikor a látványvilág képi mását jelenítjük meg a
vásznon. A művész annyiban kü-

lönbözik az átlagembertől, hogy nagyobb emocionális készsége van arra,
hogy a teremtés nagy mítoszában megtalálja azokat a mozgatókat, amelyek a
világmindenséget irányítják. Amikor
ezt a kapcsolatot megtalálja, és kifejezi, kiemelkedik a földi létből és a
nagy igazságok törvényeit érzi át.
Vagyis a lét folyamatát a kezdettől a
végig átéli.

ADY 135

A föltámadás szomorúsága címmel versszínházi előadással
emlékeztünk Ady Endre 135. születésnapjára.
Az alkotók igyekeztek hűek maradni a
költő szellemiségéhez, miközben újszerű
megvilágításban is hallatták hangját.
Az emlékezés dramaturgiájában megszólaltak
a nagy versek férfi- és
női hangra, valamint
hangszeres feldolgozásra.
A darabot szerkesztették, színpadra állították és előadták: Balázs László Gábor,
Kaszab Klaudia, Kellár F. János Immánuel, Talán Miklós.
G.S.

KULTÚRA

- Szemléletessé tenné ezt a folyamatot?
- A művész gyökerei, mint minden
emberé, a társadalomba mélyednek. A
gyökerek az abból származó élményeket közvetítik a törzsnek. A törzs
ezeket átveszi, a maga törvényei szerint továbbadja, s virágokat, gyümölcsöket hoz létre. Hogy milyen gyümölcs terem a fán nem a törzstől függ,
hanem a gyökértől. Vagyis az élményektől amelyeket a művész a saját
törvényei szerint átrendez.
Az embereket a környezetük teletömi
hétköznapi képekkel. Ezért keresik a
műalkotásokban azokat. Ha nagyon
hasonlít nagyon jó, ha nem, akkor
rossz a műalkotás.
- Miért ilyen „földhözragadtak” az
emberek?
- Rengeteg oka van. Most lássuk az
iskolát! A gyermek kis korában még
nyitott könyv. A pubertás korra kialakul az egyénisége. Ekkorra fokozatosan a társadalmi követelmények felé
fordul, elsorvad benne az alkotó
teremtmény. Az iskola a profitteremtés
egy részfeladatára képezte ki, ami
megfelel a jelenlegi világrendnek.
Embernevelés nincs. A társadalmi követelmények nem találkoznak az „eredeti” emberrel. Ezért szenvedünk.
Mert nincs elég „levegő.” Pedig az
ősök őse vagyunk. Ez az ősiség az, ami
összeköt(ne) minket a világmindenséggel. A művészi alkotás megértése
eszköze a visszatalálásnak.
V.M.

Disney Varázs a művészeti
iskolában

A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar lépett fel 2012. december
14-én és december 16-án vasárnap 19 órai kezdettel a Teleki-Wattay Művészeti Iskola hangversenytermében.
A koncert első felében a STAR WARS SYMPHONY és a
DISNEY VARÁZS koncertekből készült dupla CD kiadványból hallhatunk válogatást, a második részben karácsonyi dalok hangzottak el Széplaki Zoltán vezényletével.
A koncert bevételét a zenekar németországi utazására fordítják.
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Zsebe Zsolt

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

Felhívás!

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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Tájékoztatjuk Pomáz város lakosságát, hogy a 2012 – 2013.
évi téli időszakban az utak hó és síkosság mentesítését új
vállalkozóval – Berner -Út Útfenntaró ZRT. – kell az Önkormányzatnak elvegeztetnie, a régi vállalkozói szerződés felmondása miatt. Az Útfenntartó Vállalat a már lekötött munkái mellett vállalta a pomázi feladatok elvégzését, ez a beavatkozás adott időpontjában esetleg késedelmet jelenthet.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az esetleg felmerülő
rendkívüli útviszonyokat kellő türelemmel illetve megértéssel kezeljék.
Klímabarát településünkön - figyelemmel a környezet védelmére - hókotró gépekkel mindenütt biztosítjuk a jelentős
vastagságú hó eltakarítását, míg útszóró sóval csak a meredek, valamint a gyűjtő utak lesznek síkosság mentesítve.
Ezek a következők: Mandics, Vróczi, Otello, Balogh, Vasvári, Egres, Mandula, Messelia, Cseresznyés, Hegyalja,
Meggyfa, Hunyadi.
A közlekedés biztonságának megőrzéséhez elengedhetetlen
a gépjárművek gumiabroncsainak cseréje. Kérjük, aki még
nem tette volna meg, a baleseti kockázat csökkentése érdekében szereltesse át nyári gumiját az útviszonyoknak
megfelelő télire.
Az ingatlanok előtti járda-közterület hó és síkosság mentesítése a tulajdonos feladata és kötelessége, kérünk mindenkit. hogy lehetősége szerint ennek tegyen eleget. Fokozott óvatossággal közlekedjünk járművel és gyalogosan. Az
átlagosnál sokkal jobban vigyázzunk magunkra és egymásra.
Pomáz Város Önkormányzata

Pályázat- Szociális
Szolgáltatási Központ
Intézményvezetői munkakör
betöltésére

Pomáz Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatási Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2013
január 31.
A pályázatról bővebben Pomáz Város honlapján tájékozódhatnak. Cím: www.pomaz.hu

Hírek
röviden

ÖNKORMÁNYZAT

Jelentés az ülésteremből

Vackor, Borbolya, Kankalin

Bursa Hungarica
Elbírálásra kerültek a decemberi testületi ülésen a Bursa Hungarica ösztöndíj pomázi pályázatai. Ezen a
Pomázon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
fiatalok indulhattak, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, vagy
oda felvételiznek. A 2013. évi pályázatra összesen 39-en jelentkeztek: „A” típusra 34 fő, „B” típusra 5 fő. Az Oktatási, Kulturális és
Ifjúsági Bizottság, illetve a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
közös javaslata alapján a képviselők
37 fiatalt juttattak ösztöndíjhoz öszszesen több mint 1,3 millió forint értékben.
Ülésterv
Elkészült és elfogadásra került a
pomázi képviselőtestület 2013. évi
ülésterve, Vicsi László polgármester
a napirendhez fűzött bevezetőjében
elmondta, hogy a jelenlegi ülésterv
valóban tervezet, az alapvető, irányadó célokkal. Az átalakulás első féléves folyamata ezen nyilván még
igazítani, változtatni fog.

Adventi beszélgetések
Dr. Szilárdffy Zoltán atya, művészettörténész invitálta meghitt, adventi beszélgetésre a pomáziakat a
művelődési házba. A december 19én megtartott rendezvényen karácsonyról, ádventről, a keresztényi
szeretetről volt szó.
Mária Kultusz
December nyolcadikán előadásokat
tartottak a művelődési házban a
Nemzeti Hírháló szervezésében
„Mária Kultusz: Nagy Boldogaszszony, Babba Mária, Szent Anna,
Szűz Mária” címmel. Az előadók
Gondos Béla, Szántai Lajos, Németh Zsolt és Paksi Zoltán voltak.

Szerződés a Szent Miklós
Alapítvánnyal
Ellátási Szerződést kötött a Pomáz
Csobánka Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulás nevében Vicsi
László polgármester Zupán Tamással a Szent Miklós Alapítvány elnökével. A dokumentum alapján az
alapítvány többek között szociális,
életvezetési és mentálhigiénés tanácsokat a pénzbeni, természetbeli
juttatásokhoz való hozzájutás elősegítését nyújtja a rászorulók részére
mindhárom településen.

A fenti hangzatos nevek ezúttal nem
gyermekmesék hősei, hanem a képviselőtestület döntése nyomán városunk új utcanevei. A decemberi ülésen emellett ingatlan értékesítés, a
2013. évi munkaterv megtárgyalása
is napirendre került, és több határozatot hoztak, amelyek a közigazgatás és az oktatás átalakításához voltak szükségesek.
A képviselőtestület ez év májusában
hozott határozatával a Szociális Szolgáltatási Központ (SzSzK) átszervezésével megbízta a jegyzőt azzal, hogy a
gyermekvédelmi és a szociális alapfeladatok ellátására egy-egy önállóan
működő, nem önállóan gazdálkodó
intézmény létesüljön. Ezek után a testület novemberben határozott a vezető
védőnői pályázat kiírásáról.
Az önkormányzat decemberi határozata szerint a SzSzK magába olvasztja a
Védőnői Szolgálatot. Az így létrejövő
intézmény gondoskodik majd az idősek nappali ellátásáról, a szociális étkeztetésről, a házi szociális gondozásról, az időskorúak nappali átmeneti
otthonáról, valamint a gyermekjóléti
szolgáltatásról. A védőnői feladatokat
szakmailag elkülönülő, szakmai vezető
által vezetett egységgel fogja ellátni.
Ennek megfelelően 2013. január elsejétől módosították az SzSzK alapító
okiratát és határozatot hoztak vezetői
állás kiírásáról. Halászné Gambár Mária javasolta, hogy a pályázat elbírálásánál ne jelentsen előnyt a legalább 5
éves vezetői gyakorlat így, lehetőséget
kaphatnának azok, akik eddig még
nem voltak vezetők, vagy nincs meg az

5 éves ilyen irányú gyakorlatuk. Ha
mindig megmarad ez a feltétel, akkor
lehetetlen újaknak bekerülni a rendszerbe. Vicsi László polgármester előterjesztőként befogadta ezt a módosítást.
Lakossági kérelem alapján több közterület elnevezésére érkezett igény az
önkormányzathoz, ahol megvizsgálták
ezeket és megállapították, hogy az
elnevezésben szereplő javaslatok - egy
kivétellel - még nem szerepelnek a
meglevő utcanevek között.
A Pankos tető üdülőövezetté válásával
egyre többen költöznek állandó lakosként az itt megépült házakba. A bejelentkezések megkönnyítésére vált szükségessé az üdülőterület Pankos tető
elnevezésű településrész elfogadása,
valamint a közterületek elnevezése. A
7853-7936 hrsz.-ú telkek által határolt
területet Pankos tető településrésznek a
7893 hrsz.-ú út a Vackor utca a 7919
hrsz.-ú út a Kankalin utca a 3271/9
hrsz.-ú közterületet Borbolya utcának s
a 3271/23 hrsz.-ú közterületet Borbolya köznek nevezték el. A 10109/1
hrsz.-ú köz Holló köz lett.
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
külső tagja Győri Csilla lemondott,
mert 2012. november 1-jétől köztisztviselőként a Polgármesteri Hivatal
alkalmazásába került. Helyette a testület Koncz Szilviát választotta meg,
aki anyag- és áruforgalmi ügyintéző,
kereskedelmi menedzser, pénzügyiszámviteli ügyintéző és mérlegképes
könyvelő végzettséggel rendelkezik.
pp
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Példakép egy nehéz korból

A város köztéri emléktábláinak
egyike az orvosi rendelő falán vitéz
dr. Tiszolczy Lajosé. A gyorsan növekvő, változó pomázi lakosok döntő
része csak annyit tud róla, hogy orvos volt.
Az emlékezésnek időszerűséget ad az,
hogy 2012. október 18-án Ilian Mór
Izrael nagykövete és dr Pintér Sándor
belügyminiszter a Világ Igaza kitüntetést és a Bátorságért Érdemjelet adta
át dr. Tiszolczy Lajos lányának, Tiszolczy Klárának.
A történet a második világháború idején játszódott. Dr. Israel Brodner lengyel zsidó orvos és felesége Cila, 1942
től a Szentendrén felállított lengyel
menekülttáborban dolgoztak. Dr. Tiszolczy Lajos a tábor orvosi felügyelője volt, így kerültek kapcsolatba.
1944 áprilisában a Gestapo razziát tartott a táborban. Az orvos házaspár egy
szál ruhában a Tiszolczy család pomázi
házába menekült. Rövid idő után a
magyar doktor vadászkunyhójába
távoztak, ahová egy megbízható erdei
vadőr hordta nekik az élelmet. Hamis
személyigazolvánnyal tartózkodtak ott
1944 őszéig. Ekkor a csendőrök
erősödő gyanúja elől dr. Tiszolczy Lajos Pilisszentkereszten, egy parasztcsaládnál rejtette el Brodneréket. Ott
húzták ki 1945 januárjáig, a szovjet
csapatok megérkezéséig. A menekítés
idején az összes költségüket a pártfogójuk viselte. Ezért kapta meg a Jad
Vasemtől az akkori pomázi körorvos a
posztumusz kitüntetést.
Dr. Tiszolczy Lajos, belgyógyász és
szülész 1896-ban született Pomázon.

1913-ban megkezdte a tanulást az orvosi egyetemen és barátaival megalakították a Pomázi Testedzők Körét, a
mai Városi ICO SE elődjét. 1915 és
1918 között az első világháborúban
tartalékos egészségügyi hadnagyként
szolgált. Számos, magas katonai kitüntetést kapott. 1918-ban folytatta, 1920ban befejezte az egyetemet. 1922-től
1975-ig dolgozott Pomáz, Csobánka,
Szentisvántelep, Budakalász és Pilisszentkereszt községekben, illetve
Szentendre városban. Az akkori útviszonyok között lóháton tudott eljutni a
betegeihez. Első elnöke és játékosa
volt a pomázi labdarugók körének.
Születésének 100. évfordulóján, 1996ban életművét posztumusz „Pomázért”
kitüntetéssel ismerték el.

Világ Igaza

A Világ Igaza (vagy másképpen Népek Igaza) a nem
zsidóknak adható egyik legmagasabb izraeli állami
kitüntetés. 2008 végéig összesen 22.765 elismerést ítéltek oda, ebből 725-öt magyar állampolgároknak.

A Jad Vasem intézet a holokauszt áldozatainak és hőseinek izraeli emlékhatósága, amely 1956 óta tiszteli
meg azokat a nem zsidó embereket, köztük magyarokat,
bajorokat, lengyeleket és olaszokat, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. A hollandiai Nieuwlande falu 117 lakosa közösen kapta meg
a címet.
Eddig több mint 700 magyart adományoztak meg a díjjal (például: Almásy László, id. Antall József, Apor
Vilmos, Ferenczy Béni és felesége, Várkonyi Géza és
testvére Gyula, Karády Katalin, Karig Sára, Keken
András, Király Béla, Kisházi Ödön, Kopácsi Sándor,
Koren Emil, Koszorús Ferenc, Márton Áron, Michnai
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Tiszolczy Klára így emlékezett vissza
édesapjára:
„Szigorú volt, de ha jó jegyeket kaptam
az iskolában, megdicsért. Gyerek voltam még, de a lengyel orvos házaspárra emlékszem. A hivatali lakásunk a
mai körzeti orvosi rendelő helyén állt.
Az egyik szobában laktak, később édesapám a vadászkunyhóban rejtette el
őket. Tudom, hogy másokat is bújtatott,
de erről nem beszéltünk.
A kitüntetésről az izraeli nagykövetségtől értesültem. Nem tudták megmondani, honnan tudtak a történtekről.
Az ünnepségen az üldözöttek leszármazottai vettek részt. Nekem nagyon jól
esett, hogy végre elismerik édesapám
érdemeit, mert amíg élt, csak a betegeitől kapott megbecsülést. Nyugdíjba vonulásakor 1975-ben a település
vezetői el sem köszöntek tőle. Amikor
90 éves lett, Gambár Ferenc szervezett
a tiszteletére egy vacsorát. 1996-ban a
rendszerváltás után posztumusz tüntették ki „Pomázért”díjjal.
1954-ben bíróság elé állították államellenes szervezkedés vádjával. Az volt
a vétke, hogy tudott a szervezkedésről,
de nem jelentette a hatóságoknak. Hat
évet kapott, de 1956 szeptemberében
szabadlábra helyezték. Nyugdíjba menetelekor a börtönben töltött éveit
levonták a szolgálati idejéből. Csak
1986-ban, a halála előtti évben kapta
vissza.”
Dr Tiszolczy Lajos embersége, bátorsága, tisztessége, szakmai felkészültsége és hivatástudata legyen példa
előttünk!
Vicsotka

László, Nagybaczoni Nagy Vilmos, Ocskay László, Olt
Mária, Ottlik Géza és felesége, Pátzay Pál és felesége,
Salkaházi Sára, Slachta Margit, Szalai Pál, Szőnyi
Zsuzsa,)
Korábban minden Világ Igaza ültetett (vagy ültettek
számára) egy nevét viselő örökzöld fát a jeruzsálemi
Emlékhegyen, jelképezve, hogy „aki egy embert ment
meg, egy egész világot ment meg”. Jelenleg ezt a hagyományt nem tudják folytatni, nincs hely több fának.
1995 óta a magyar díjazottak a Bátorságért érdemjelet
is megkapják. Idén tizenegy - posztumusz - kitüntetést
adtak át. Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter
hangsúlyozta: a gyűlölködés, az antiszemitizmus, a raszszizmus mindig mérgező és elfogadhatatlan, a szélsőséges megnyilvánulások pedig ma is veszélyt jelentenek, ezért „meg kell védenünk a demokratikus
értékrendünket”.
(forrás: Wikipédia)

Sashegyi sulisok és a
Mikulás.

OKTATÁS

Szülők a német
iskoláról

Iskolánkban ebben a tanévben felmenő rendszerben
bevezettük a két tannyelvű oktatást. Így az első osztályosok a heti 5 nyelvi órán túl már más órákon is találkozhatnak a német nyelvvel. Két és fél hónap elteltével
megkérdeztük a szülőket arról: tetszik-e nekik és a gyerekeknek az új tanítási módszer?
Mint szülő elégedett vagyok az oktatással. Evelin lányom
boldogan meséli az aznap tanultakat. Tetszik, hogy a
németóra mellett más órákon is tanulnak németül, ezzel a
tudásukat és szókincsüket fejlesztik.
Liska Eszter Ágnes
A kéttannyelvű oktatással meg vagyok elégedve. A gyerekeknek több lehetőségük van a német nyelv megismerésére, tanulására. Úgy veszem észre, a gyerekek nagyon

Igencsak változatos Mikulás napi programokon vehettek
részt a Sashegyi Sándor általános iskola diákjai ebben az
évben.
Vasárnap a 3.a lelkes csapata Varga Judit vezetésével a
Mackó-barlanghoz túrázott. December 7-én, pénteken a
hatodikosok, hetedikesek rendeztek Mikulás-bulit. Fergeteges diszkóval, remek hangulattal. Ugyanezen éjszakán a
8. a "bent alvós" sportéjszakát tartott. December 5-én az
immár hagyománnyá vált Mikulás-napi fürdőzésen vett
részt az iskola 25 tanulója Budapesten, az AquaWorldben.
Az ünnepi hangulatot Joulupukki, az igazi Mikulás hozta
magával egyenesen Lappföldről: ajándékcsomaggal várta a
gyerekeket.

Prózamondó verseny

A Mátyás Király Általános Iskola november 30-án rendezte
meg a városi prózamondó versenyt a 3-6. osztályosok
számára. Idén a téma Móricz Zsigmond volt. A próza a
gyermekek számára nehéz műfaj, különösen Móricz
Zsigmond művei, melyek komoly, mély érzelmekről szólnak. De a gyerekek felkészültek a megmérettetésre: az előadásmódjuk szép, szövegtudásuk pontos volt. Nagy átéléssel adták elő a történeteket. Ez a felkészítő pedagógusok
munkáját is dicséri. A zsűri tagjai: Debreceni Zsuzsa, a Német Nemzetiségi Általános Iskola volt magyartanára,
Hernádi Éva, a Sashegyi Sándor Iskola volt magyar tanára
és Legezáné Bartos Ágnes, a Mátyás Király Ált. Isk. volt
magyartanára. Sok éves szakmai munkájuk segítette őket a
döntéshozatalban. Köszönjük a segítségüket!
Első helyezettek: a 3. osztályosoknál Sarkadi Levente (3. b
M.K.Á.I.), 4. osztályosoknál Harangozó Lilla (4.b M.K.Á.I.), az ötödikeseknél Kiss Balázs és Tringel Leila Mária
(mindketten 5.a M.K.Á.I.) a hatodikosoknál Szász Nikolett
(6.a M.K.Á.I. )

szeretik, és ez főleg a tanító néni érdeme, mert játékosan,
szinte észrevétlenül adja át tudását a kicsiknek. Horváth
Györgyné
Fiam az iskola első osztályos tanulója. Nagyon szeret az
iskolába járni. Kedvenc tantárgya a német, mert sokat játszanak, énekelnek. Így tanulnak szavakat, számokat. Ezeket
otthon szívesen mondogatja, énekli. A számokat és bizonyos
szavakat már felismeri, és tudja más összetételekben is alkalmazni. Nem bántuk meg, hogy ebbe az iskolába írattuk.
Mindenkinek csak ajánlani tudom. Kicsi, családias, kedves
tanító nénikkel.
Buczkó család
A két tannyelvű oktatással teljesen meg vagyok elégedve,
mivel fontosnak tartom azt, hogy a gyermekem még kiskorában játékosan megtanulhatja a német nyelvet. Eddigi
tapasztalatom szerint a gyermekem nagyon élvezi a német
nyelv oktatását, amit nagymértékben köszönhetünk a tanároknak.
Tornyi Brigitta
A két tannyelvű oktatásának előnyeit már most látom, pedig
csak szeptemberben kezdett ide járni a kislányunk. A német
órákon ötletesen ismertetik meg a gyerekekkel a nyelvet
már első osztályban. Játékosan, mondókák, képek segítségével ismerkednek a színek, állatok, tárgyak német nevével. Rajzolnak, és közben megtanulják a színeket, használati tárgyak német nevét. Dalokat tanulnak, melyeket
mutogatnak is közben, így szinte tudat alatt vésik be a szavakat. Amennyire én tapasztaltam, már használni is tudják
az így megszerzett tudást. Értik az órákon használt kéréseket
(pl. nyissátok ki a füzetet, könyvet, stb.) pedig még csak két
hónapja tanulnak. Adott eseményekhez kötődő dalokat tanulnak meg, mint az Erntedankfest, vagy a Márton-nap.
Legfontosabbnak azt tartom, hogy természetesen tanulnak
nyelvet, és nem szárazon, könyvből, erőltetett módon. Számukra természetes lesz, hogy idegen nyelven szólalnak
meg. A két tannyelvű oktatás felbecsülhetetlen érték, igazán
büszkék lehetünk rá, hogy Pomázon lehetőség van ilyen
iskolába íratni a gyerekeinket.
Kiss
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Jótékonysági Bál
a Mátyás iskoláért

Mint minden évben, az idén is megrendezésre került - ezúttal december elsején a Mátyás Király Általános Iskola Katalin
Bálja.
Ebben az évben, ellentétben az előzőekkel,
a bál rendezését az iskola SZMK szervezete
kapta feladatul. Nagy kihívás, de egyben
izgalmas dolog volt számunkra, minden

fajta tapasztalat, rutin nélkül belevágni.
kezdve a legelső lépésektől az utolsó simításokig... igyekezve, hogy minden a helyén
legyen, és a pedagógusok valamint a szülők
számára egy emlékezetes együtt töltött estét
biztosítsunk. Reméljük sikerült! Köszönet
érte mindenkinek!
(MKÁI SZMK)

„Játszani is engedd”…

A gyorsan futó idő nem vesz tudomást arról, hogy mi, emberek
évekre, hónapokra, napokra, s még apróbb részekre szabdaljuk,
hogy tájékozódhassunk végtelenségében. Önkényesen kijelölünk a köz által elfogadott nevezetes dátumokat, amelyeket
vigadva vagy gyászolva számon tartunk. Az egyének naptára
is tele van családi, vagy bármilyen más időbejegyzésekkel,
amelyek csak neki fontosak. A nagy fordulókban éppen csak
megvillanunk, kisebb, nagyobb nyomokat hagyva magunk
után, mert a nekünk mért idő szinte észrevehetetlen a nagy
folyamban.

Néha a sors úgy rendezi, hogy egy-egy nemzedék fontos, vagy
érdekes egybeesésekbe botlik. Ez történik 2013-ban a pomáziakkal amikor, a földrajzi és időbeli nevezék találkozik. Az
irányítószám és az évszám. Alkalom arra, hogy az esztendőt
érdekesebbé tegyük a megszokottaknál. Kiemelkedjünk a hétköznapok gondjaiból, s a közösségerősítés, a pomázi tudatformálás eszközévé tegyük.
Az ötletezés, a tervezgetés megindult. Mindazok, akik ezt
fontosnak érzik, minden pomázi részvételét, ötleteit várják.
Legyen 2013. a mi évünk, amikor azt kérjük az időtől, hogy
„…jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!”
(J.A. Levegőt!)
V.
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A KATALIN BÁL
támogatóinak névsora:
Alíz kozmetika, Állomás lángosos, Apolló
Fodrászat, Ara Online Menyasszonyi ruha
és Kellék Szaküzlet, Átsné Papp Mária
(Mátyás Király Ált Isk. igazgató), Barkács
Bolt, Boros Nóra, Czilinger Enikő, Czilinger kertészet, Csikóvár Orchidea Szépségszalon, Csikóvár Pedikür, Csikóvár
Telefon Üzlet, Csilla Szépségszalon, Csubák Erika Műkörmös, Diána Borozó
(Petrécs Ferenc), Dunai Cukrázda, Edőcs
Tamás, Farkasné Balla Györgyi, Fetter
Gáborné, Fodor Lajos Kisgép Szerviz,
Gabi Zöldséges (Piactér), Gazdabolt,
Golder Éden Kft. Zöldséges, Gomez Joker
Kft (Viczencz Attila, Lottózó Piactér),
Halász Odin, Hámornyikné Csemeczki
Zita, Héder Kata Fodrász, Hoffmanné
Juhász Györgyi, Imre Szeveréd, István
Király Gyógyszertár, Jokli-Plussz Kft,
Jutka Papír Írószer, Kapitány Noémi,
Magdus Eszter, Magyar Margit, Malom
műszaki áruház, Maróni Cukrászda, Opanke táncegyüttes, Márti Virág, Napsugár Kft
Pékség, Nil Fitness, Old Pub, Oriflame
(Turkus Zsuzsa), Paál Terus, Pomázi
Lángosos (Piactér), Pomoptik Bt. Látszerész, Rákos vendégház, Royal Box Kft,
Rózsa Gyöngyvér, Sarki pékség Pomáz,
Schieszl vendéglő és borház, Síker
Síkölcsönző (Szentendre), Sina-vill Kft.
Villanyszerelési bolt, Sós Zsoltné, Soso Bt.
Videótéka, SPI-Gel Bt, Szabó ékszer,
Szökő Cukrászda, Tárlat Kft, Tímea Virágbolt, Trimvirat Starlight Kft. Kisállat
Bolt, Viking étterem (Laponyi Gábor), 1. a
osztály, 2. b osztály, 2. c osztály, 3. a osztály, 3. b osztály, 4. a osztály, 4. d osztály, 5.
a osztály, 5. c osztály, 6. a osztály, 6. b osztály, 7. b osztály, 8. a osztály,

Mindenki karácsonya

December 21-én pénteken városunk önkormányzati és
egyházi képviselői a művelődési házban látták vendégül
azokat, akikhez a karácsony fénye halványabban érkezik. A
mindenki karácsonya az adakozók, segítők, támogatók
önzetlenségével vált igazán városi rendezvénnyé.
A rendezvényt támogatták: Bravos Kávé, Dardi (albán) Pékség,
Dióné Nagy Andrea, Dr. Varjú Imre és családja, Duna Cukrászda,
Emberséggel Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány, Eszterlánc kórus, Foli-color Bt., HÉV állomással szembeni sarki zöldséges, Hunorganic Kft., Kalács Pékség, Kastély Catering, Kerekes
Klára, Maroni Cukrászda, METRO Áruház, Mozolai Lajos, Optimum Kkt., Pomázi COOP Áruház, Pomázi Képviselőtestület tagjai, Pomáz Város Önkormányzata, Rákos Vendégház, Sarki Pékség, Stampf József, Szökő Cukrászda, Vincze és Társa Kft.
(Császár)

SPORT

Bízzunk a jobb folytatásban

Nem sikerült megismételnie tavaszi látványos
menetelését a Pomáz ICO SE felnőtt labdarúgó csapatának.
November 3-án a Piliscsabát fogadtuk. A csapat a Veres
Ádám- Peller Albert, Hubai Sándor, Kult Ferenc, Gödöny
Loránd, Kecskés Mihály, Boros Attila, Lovas Károly, Varga
Péter, Szendi József összeállításban futott ki a pályára,
ahol igazán nehéz, kemény és küzdelmes mérkőzésen
megérdemelten nyert 1:0 arányban. Sergő Márton már a 9.
percben megszerezte a vezetést és ezt sikerült is megtartani,
igaz ehhez sajnos négy sárga lapot is begyűjtöttünk.
A következő hét egy nem mindennapi mérkőzést hozott, kár,
hogy a végén nem mi örülhettünk ennek. Szigetmonostorra
utazott a gárda a 12. forduló után a tabellán még éppen
közvetlenül mögöttünk álló Szigetgyöngye SE otthonába.
Látványos, fordulatos, gólokban gazdag játék folyt a pályán.
Sajnos az ellenfél gólerősebbnek bizonyult olyannyira, hogy
a monostori Vígh Zoltán még a pomáziaknak is besegített
egy öngóllal a 27. percben. Mindent összevetve az ICO-SE
nem játszott alárendelt szerepet. A Szigetgyöngye kezdett
jobban, de a 14. percben elért vezetésüket kiegyenlítette
Kecskés Mihály a 25. percben. Majd a kézilabdára emlékeztető gyorsasággal peregtek az események. Két perc
múlva jött az öngól, vezetett Pomáz egy percre rá egyenlített
a Szigetgyöngye, és nem sokkal később az előnyt is
megszerezték. A második félidő közepén mondhatni szinte
szemvillanásnyi idő alatt eldőlt a meccs, hiszen két perc
alatt két gólt kaptunk, de Nickmann Györgynek a 72.
valamint Horváth Dávidnak a 81. percben elért találata
bizonyította, hogy a Pomáz nem adta fel. Sajnos ez is kevésnek bizonyult, a monostoriak is lőttek még egy gólt. A
végeredmény 6:4-es vereség.
A 14. fordulóban a sereghajtó Visegrád ellen hazai pályán
igazi örömfocit játszott az ICO SE és 8:2-re győzött. Sergő
Márton mesterhármasa mellett Nickmann György, Kecskés
Mihály Gödöny Lóránd, Léhi Lóránd ért el találatot.

Nagy küzdelem a Piliscsaba ellen

Különös módon az ellenfél most is előzékenynek bizonyult,
hiszen a 4. percben egy visegrádi játékos öngólt vétett, ezzel
„szerezve” meg a vezetést a pomáziaknak. A mérkőzés
hangulatát jól jelzi, hogy egyetlen lapot sem kellett
Eisenbacher Mihály játékvezetőnek kiosztania és Michna
István is kiemelte az ellenfél sportszerűségét.
Az őszi szakasz utolsó fordulója fájdalmas, 4:1 arányú
vereséget hozott a bajnokságban sokkal gyengébben álló
Viadukt SE ellen Biatorbágyon. Egyetlen gólunkat Sergő
Márton szerezte.
Az egész őszi szezon mérlegét megvonva a számok a
következők: 15 forduló után 5 győzelem, 3 döntetlen, 7
vereség, 32 elért és 34 kapott gól, 18 pont. Mindez a 10.
helyre volt elég. Bízzunk egy sikeresebb tavaszi folytatásban…

Ünnepi közgyűlés

2012.december 16-án a művelődési ház nagytermében ünnepi
közgyűlést tartott az 1912-ben
alapított Városi ICO SE. A százéves klub másfél esztendeje
együttműködik az Egervári-Halmai Focisulival.

A Himnusz eléneklését követően a
száz éves születésnapi eseményt
Petroff Miklós főtitkár vezette le.
Vicsi László polgármester köszöntője után Egervári Sándor,a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, a
két szervezet tiszteletbeli elnöke
ismertette az eddig elért eredményeket és vázolta a jövőbeli terveiket. Juhár János volt válogatott
labdarugó a Városi ICO elnöke,
illetve Halmai Gábor volt labdarugó válogatott, az Egervári-Halmai Focisuli elnöke beszámoltak a
vezetésük alatt álló csapatok munkájáról és gazdasági tevékenységükről. Vicsotka Mihály újságíró
a Városi ICO SE történetéből ismertetett részleteket. A hozzászólók

között hallhattuk Pintér Sándor 39
szeres labdarugó válogatottat, aki a
pomázi csapatban kezdte pályafutását, Pölcz Józsefet és Borbély
Lászlót a csapat régi labdarugóját,
valamint Halászné Gambár Máriát
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, önkormányzati
képviselőt. Az eseményen részt vett
Kósa Anikó alpolgármester, aki
évek óta az önkormányzat és az
egyesületek közötti kapcsolat felelőseként is dolgozik.
A 100 éves évfordulón, a város
sportjáért kiemelkedő munkát végzettek oklevelet és emlékplakettet
kaptak. Ők a következők: Bogdán
Zdrátkó, Pölcz József, Katona János, Leidinger Gyula, Mészáros
Gyula, Pintér Sándor, Juhász Gábor, Stampf István, Tóth György,
Ruskó János, Dávid Ferenc, Egervári Sándor, Galántai Dezső, Zeiglin Tibor, Katócs Géza, Kult
Ferenc, Borbély László, és ifjú
Borbély László.
V.M.
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SZABADIDő

MARIKA KONYHÁJA
Pilisi ragu

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

Január

11. péntek 18.00-21.00 Agapé filmvetítés
12. szombat Cirkusz Varieté

18. péntek 18.00 Magyar Kultúra Napja, Pomázi
Alkotóművészek kiállítása
18.00-21.00 Agapé filmvetítés

19. szombat 10.00-11.00 Tekergő Táncház

20. vasárnap 7.00 II. Cseh Tamás emléktúra és megemlékezés
25. péntek 18.00-21.00 Agapé filmvetítés
27. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia est

Retro diafilm vetítés a Gyermekkönyvtárban, minden hónap
utolsó csütörtökén 17.00-től 18.00 óráig, kisgyerekeknek. A
belépés ingyenes

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac

FIGYELEM!

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület tájékoztatja a
lakosságot, hogy a www.pomazikutyak.gportal.hu honlapon
lehet megnézni az elveszett és talált kutyákat. E-mail címünkön is lehet üzenetet hagyni: ave.pomaz@freemail.hu.
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Hozzávalók:
1 kg lapocka,
0,25 kg hagyma,
20 dkg szalonna
(pl. kockázott bacon)
0,25 kg gomba,
bors,
pirospaprika,
kis tubusból negyed gulyáskrém - piros arany és
fokhagymakrém.

Először a szalonnát megpirítom, majd a hagymát, a
húst és a fűszereket teszem hozzá. Úgy főzöm,
mint a pörköltet, csak
annyi vizet adok hozzá,
hogy le ne égjen, azt is
csak apránként, majd amikor már majdnem kész,
hozzáteszem a felszeletelt
gombát (ez is enged magából némi nedvességet).
Ez egy sűrű, szaftos ragu
lesz, amihez elég a friss
kenyér is.
Aki kipróbálja, az nem fog
csalódni.
Különleges lesz, ha ke-

nyértésztát sütök a tetejére.
40 dkg lisztből kenyértésztát készítek (kenyérsütő géppel dagasztva),
amit 7-8 egyenlő részre
osztok. Cipóra formázom
és hagyom kelni egy kicsit. A majdnem teljesen
kész ragut (miután a gombát is hozzáadtam, már
csak rövid ideig főzöm.
Kiadagolom a csuprokba, megkenem a széleket
felvert tojással és rátapasztom a cipókat. 200
°C-os előmelegített sütőben kb. 15-20 percig sütöm.
Ezzel a módszerrel már
készítettem töltött és rakott káposztát is és mindig
nagy sikert arattam vele.

Hol járunk?

Előző számunkban azt a hármas kutat mutattuk be, amit a
millenium emlékére 2001-ben állítottak föl a Szent Istvántéren. Képünkön István király volt látható, a kompozíció
másik két alakja Szent Imre herceg és Gizella királyné. A
szoboregyüttes alkotói Szórádi Zsigmond és Seres János.
Mostani fotónkhoz nem fűzünk különösebb kommentárt
csak annyit, hogy ez lesz rovatunk záró feladványa. Szóval
utoljára kérdezzük: hol járunk, mit látunk?

Könyvtári órák

MOZAIK

Postagalamb kiállítás

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár gyermekrészlegében rendszeresen könyvtári órát tartanak az ovisoknak
és a kisiskolásoknak. Az óra keretében megismerkedhetnek
a könyvtárral, a könyvek szépségével és sokszínűségével. A
munkatársak fontosnak tartják, hogy ebben a digitális világban ne sorvadjon el az olvasás élménye.
Gy.Zs.

Kábellopás a HÉV állomáson

December 2-án vasárnap kora hajnalban érkezett a bejelentés, miszerint ismeretlen elkövetők 70 méter betáplálási kábelt loptak a H5-ös HÉV vonalán, Pomáz állomáson - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szerencsére a lopás
a vasút forgalmában nem okozott különösebb problémát, de
az anyagi kár meghaladta az egymillió forintot.
A szentendrei HÉV vonalán nem ez volt az egyetlen ilyen
eset. November végén kétszer is működtek a tolvajok. Első
alkalommal 170 méternyi légkábelt loptak el, közel 1,8 millió forintnyi kárt okozva, majd Csillaghegy mellett nyolc
oszlopköznyi vezeték esett áldozatul, majdnem 2 millió forint értékben.

Hol volt, hol nem volt...

Novemberi számunkban „Hol járunk?” rovatunkban Jankovich Gyula szobra volt a feladvány. December
másodika óta a kérdésre, hogy mit
látunk, sajnos azt kell válaszolnunk,
hogy semmit, a szobor ugyanis eltűnt a talapzatáról. Gondolhatnánk talán egy lelkes
megfejtő akrta behozni a szerkesztőségbe, hogy megtalálta. Sajnos a valóság az, hogy
ismeretlen elkövetők próbálták
ellopni a szobrot, szerencsére az
orvosi rendelőből megzavarták
őket. Elvinni nem tudták, de a
talapzatot megrongálták. Az önkormányzat helyre fogja állíttatani, és ezután a mű visszakerülhet eredeti helyére.
pp

December 8-án és 9-én postagalamb kiállítást rendezett a
Magyar Postagalambsport Szövetség Pomázi Szervezete a
művelődési házban. A seregszemle rangját a szakmában elismert zsűri, illetve a pomázi galambászok eddigi hazai és
nemzetközi sikerei is garantálták.

Madármentés

December 14-én a hirtelen jött hideg nem csak az embereket
viselte meg. Budakalászon, az Omszki tóban, a jegesedő
vízben önfeledten lubickoló madarak közül az egyik valamibe beleakadt és a pórul járt madár kezdett belefagyni a
tóba. A környéken lakók elmondása szerint valamikor a
délelőtti órákban történt a madár fogságba esése és szerencsétlen egy fél napig vergődött, mire valaki értesítette a
tűzoltóságot, akik Pomázról és Budakalászról érkeztek meg.
Nem volt könnyű a sötétben meglelni majd csónakból kihalászni a bajbajutott szárnyast, de szerencsére sikerült. A
megmentett jószágot végül az állatkert munkatársai vették
„szárnyaik” alá.
forrás:/www.tuzoltosag-pomaz.hu/
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HIRDETÉS
A Pomáz Körül-Belül rendezői: a Holdvilág-árok O. K. E.
az Oszoly K. E. és a MTE Pomázi Osztálya túrázni hív
mindenkit!
Már negyedik éve

BEJGLIÉGETŐ
TÚRA
AMIKOR

vége az ünnepeknek,
vége a nagy kajálásoknak,
és itt az új év,
AKKOR
kezdd
az évet
egészségesen!

Gyere velünk az ünnepek utáni első szombaton, 2013.
január 5-én túrázni! Jöhetsz egyedül vagy családdal.
Csak gyere, és érezd jól magad a természetben!
A téli erdő is lehet gyönyörű.
Várunk mindenkit 2013. január 5-én reggel 9:15-kor a
Piac-térre. (Aki kocsival érkezik vagy lusta, az jöhet 9
óra 30 percre a Vróczi úthoz, az aszfaltos rész végéhez.)

Tervezett útvonal: 2 távon (Pomáz; Vasas szakadék, Kőhegy, Pomáz 8 km és Pomáz, Lajos forrás, Cseresznyés
á., Vasas szakadék, Kőhegy, Pomáz 12 km )
Idő: a résztvevőktől, az időjárástól és a Kő-hegyen elfogyasztott folyadéktól függően 6-8 óra.
Információ: 06 20 532-2691 telefonszámon
plujo@freestart.hu e-mailen
http://zoldpomaz.dptkt.hu honlapon

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!

Akciós keretek a készlet erejéig 1500 Ft-tól
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

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

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.

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.

Vörösmarty gyógyszertár

István Király Gyógyszertár

Kõhegy gyógyszertár

————

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

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

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

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.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete
Január

5-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Január
13-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Január
20-án 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Január
27-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Február
3-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
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Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93
Villanyszerelés

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

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

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

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

REDŐNYÖK

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

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

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

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

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

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

Advent
havában

KÉPRIPORT

Miklós napján kicsik és nagyok várakoztak a városháza előtt. Estére - tél
szele hóval-faggyal - jött a Mikulás,
gyönyörű kocsiján, éjsötét paripán.
Csikorgó fagyban, óvónők daloltak,
mások teával, csomaggal-csokival áldogáltak, virgácsot nem kaptak a
gyerekek.
***
15-én szombaton adventi vásár és
ünnepi műsorok fogadták a látogatókat. A programban életre kelt a Maszk
Bábszínház betlehemi története, volt
tekergő táncház, gyerekek az iskolából
és az óvodából, felléptek a Kertbarátorok, a Holdvilág Daloskör, Dió
Dávid, Berkó Gábor és Eszes Viktória,
valamint a Hátradőlős Dalkör. A vásárban kézműves termékek, ajándéktárgyak, édességek, az előtérben forró
tea, forralt bor, bejgli, gyümölcs és szaloncukor várta a közönséget.
G.S.
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