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Pomáz éve 2013
2013 az alkotmányozás éve után
a hétköznapjainkat is átalakító
közigazgatási és közoktatási reform éve. És kül- és kultúrpolitikánkban: a Közép-európai
együttműködés újra felvállalásának éve.
2013 Pomáz irányítószáma is
egyben. Legyen Pomáz éve is ez
az esztendő: a megújuló pomázi
útforgalomé, a gyermek-, gyalogos- és kerékpárbarát közlekedésé, az ember- és tulajdonvédő
közbiztonságé, a tehetségkibontakoztató és készségfejlesztő
közoktatásé, ahogy országszerte,
ahogy nemzetszerte. Az év feladataiból is élenjárón kell kivennünk részünket.
In medias res, csapjunk a dolgok
közepébe. 2013 a számunkra,
„ünneplők és ünnepeltek” számára legyen a humor és az egyensúly éve is.
De gondoljunk arra is, aki elcsúszik síkos, gödrös, kövezetlen
útjainkon, és kitöri a lábát már az
év elején! Az nemhogy táncolni
nem tud báljainkon, de vidám
szívvel farsangolni sem. Akinek
észrevétlenül ellopják a HÉV-en
kis fizetésével teli tárcáját, az
nem tud másnap rászorultaknak
adakozni. Akit egy galeri körbe
áll egy kivilágítatlan utcasarkon,
és ott verni kezd, az ritka esetben
vallja majd Gandhi erőszakmentességének eszméjét. S az
Önkormányzat, ami meg kívánja
őrizni stabilitását, és napról-napra közelismeréssel végezni közérdekű tevékenységét, az nem
tudja polgárainak szárnyaló óhajait és követeléseit - még ha azok
igencsak jogosak is - mind megvalósítani.
De egyet tudunk 2013-ben is amint azt megpróbáltuk minden
nehéz esztendőnkben - teljesíteni: újra és újra befoltozni a
szociális háló szakadozó szemeit, mert erre is fel kell készülnünk. 2013 az ünneplés, a tréfa,
a farsangok, a léggömberegetés,
a réteskészítés mellett a kaláka,
a szolidaritás az egymásra figyelés összhangjának éve is legyen.
Országvezetésünk, városvezetésünk és helyi polgárságunk, civil szervezeteink egymást egyensúlyozó, egymást egyensúlyban
megtartó éve is!
Turcsány Péter,
Pomáz képviselője,
idegenforgalmi tanácsnoka
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Még tartanak a szűk esztendők

Az elmúlt negyed évben a
politikai közbeszéd hangos
volt az állam és az önkormányzatok új „viszonyától.” Az a hír, hogy az
állam átvállalja a 2002 és
2008 között eladósodott
települések adósságállományának egy részét, minden
érdekeltet heves vitára késztetett. Szinte érezte az ember a 3200 önkormányzat
megkönnyebbült légzését.
A nagy remények azonban
a végrehajtás előre haladtával mintha csalódásba
mentek volna át.
- Ön hogy látja a jelenlegi
helyzetet?
Természetesen én is nagy
figyelemmel kísérem a vitákat, az elhangzottakat öszszevetem a tapasztalatokkal,
néha meg is riadok az események alakulásától. Azonban úgy gondolom, hogy
2013 beköszöntével sem lett
vége a kormány és az önkormányzatok közötti tárgyalásoknak. Még azt is elfogadom, hogy az előbbi is
követett el hibákat, ám
abban biztos vagyok, hogy
az adósságoktól meg kellett
szabadítani a vétlen önkormányzatokat. A kormányzópárt is nehéz helyzetben
van. Meg kell felelnie az eu4 Pomázi Polgár

rópai és a hazai elvárásoknak, a válságkezelésnek,
adósságot törleszteni és gazdaságot fejleszteni. Magam
is azt reméltem, hogy 2013ban vége lesz a hét szűk esztendőnek.
- Most másképp tapasztalja?
- Annyiban igen, hogy a
közigazgatás átszervezésével és az adósságrendezéssel
a régi gondok helyett újak
alakultak. Az egyik oldalon
kevesebb lesz a törleszteni
való, de nem marad több
pénz a büdzsénkben a működésre és a nálunk hagyott
feladatok finanszírozására.
Az állami támogatás a harmadára csökkent. A régi 3
milliárd helyett 1 milliárdból gazdálkodhatunk. Úgy
tudtuk, hogy a feltételek
alapján Pomáz adósságának
a 70 százalékát vállalja át a
költségvetés, tegnap derült
ki, hogy „csak” a hatvan
százalékos sávba kerültünk.
Ez azt jelenti, hogy több lesz
a törlesztenivalónk a vártnál. A változás indoklását
még nem ismerem. A szűk
esztendők vége helyett azt
tapasztalom, hogy a legfontosabb tennivaló, spórolni,
spórolni és spórolni. Arra
kell megoldást találni, hogy
tovább éljen az önkormányzat.

- Említette, hogy 3 milliárd
helyett 1 milliárd maradt az
állami támogatás. Csakhogy feladatokat is elvitt a
kormány.
- Igaz, de kevesebbet a vártnál, s azokat is, a jelen állás
szerint felemásan. Vegyük
például az iskolákat! A pedagógusok fizetését a költségvetés biztosítja, de a
technikai dolgozók bérét, az
épületek fenntartását és rezsijét az önkormányzatnak
kell előteremteni a nálunk
hagyott kevés adóbevételből. A három iskolánk fenntartása évi 200-210 millióba
kerül. Kénytelenek leszünk
2 gondnok és 3 fűtő helyett
egyet-egyet, 8 takarító helyett kettőt alkalmazni. A
művelődési ház fűtésszámlája decemberben 1,5 millió
forint volt. S nem beszéltem
az óvodákról, a bölcsődéről,
a városházáról, az SZSZKról. Az önkormányzat által
beszedhető helyi adók 40
százaléka marad itt, ami úgy
70 millió. Most próbáljuk
összerakni a költségvetésünket. Annyit látunk belőle,
hogy a bevételeink a bérjellegű kiadásainkat sem fedezik.
- Tehát nagy teher lesz az
intézmények fenntartása.
De ha az iskolák vezetői,
tanárai nem függnek az
önkormányzattól, mi sarkallja őket arra, hogy takarékoskodjanak a rezsikkel?
- Valóban új élet kezdődik
az iskolákban. Eltávolodtak
az önkormányzatoktól. Az
oktatásba nem szólhatunk
bele, azt a tankerületek ellenőrzik. Eddig mi neveztük
ki az igazgatókat, a hírek
szerint marad valamilyen
véleményezési jogunk. Sarkítva a dolgot azt mondhatom, hogy olyan munka
feltételeit kell megteremtenünk, amire nincs ráhatásunk. Legfeljebb megkérhetünk mindenkit, hogy a jó
gazda gondosságával vigyázzon az értékekre.
- Miért tartottak január 15én rendkívüli testületi ülést?
- Mert alá kellett volna írni
egy megállapodást az iskolák oktatását felügyelő tan-

kerülettel, melyben olyan
kötelezettségeket kellett volna vállalnunk, melyeket a
jelenlegi, és várható anyagi
helyzetünkben képtelenek
lennénk teljesíteni. Három
pont elfogadhatatlan volt,
ezért egyhangú döntéssel
nem támogattuk a megállapodás aláírását. Néhány órával ezelőtt tudtam meg,
hogy a szentendreiek is ugyanezt tették.
- Keményen ránk telepedett
a tél. Tavaly az akkori vállalkozó nem végezte el az
utak síkosság mentesítését.
Az új munkájával elégedettek?
- Tavaly kényeztetett bennünket az időjárás. Most
megmutatta zord arcát a tél.
Sőt a szakemberek újabb
hóesést jósolnak. Ősszel pomázi vállalkozóval kötöttünk szerződést. Miközben a
PEMÁK a fő utcát nem takarította, mi a mellékutcákba is be tudtunk menni. A
vállalkozó 5 nap alatt 1
millió forint értékű síkosság
mentesítőt szórt szét.
- Egyre többen tudnak
arról, hogy a 2013-as évet a
naptár és az irányítószám
egybeesése miatt programokkal köszöntjük. Elkezdték a felkészülést?
- Az alpolgármester aszszony, a művelődési ház
dolgozói, a Pomázi Polgár
megbízott szerkesztője és a
civil szervezetek foglalkoznak a szervezéssel. Megpróbáljuk megmozgatni a lakosságot. Minden hónapban
lesz 1-2 olyan esemény, ahol
ki-ki talál az ízlésének megfelelő szórakozást. A 2013hoz kapcsolódva lesznek
sportesemények, és bátor
vállalások. A programok
szeptemberben, a városnapokon tetőznek. Ezeket az
1-2 nap helyett 3-4 naposra
tervezzük. Az év logóját
Ternovszky Béla készítette,
ezt mindenütt szerepeltetjük. Én megkeresem az öszszes adózó pomázi céget s
az események támogatására
kérem. Év végén átadjuk a
„stafétabotot” Csobánkának,
az ő irányítószámuk 2014.
Vicsotka

KULTÚRA

Background A Dal-ban

Évforduló

1819. január 24-én a pomázi református felekezet tagjai birtokba vehették oratóriumukat (imaházukat), de a
torony csak 9 év múlva lett
kész. Addig az iskola udvarán harangoztak. A templom
építéséről 1814. május 30án határoztak. Wattay György
a község földesura Mares
Vencel intézőt bízta meg, az
építkezés lebonyolításával.
A munkát gyakran késleltette a pénzhiány, de a falu
lakóinak összefogása végül
is legyőzte a nehézségeket.

Berkó Gábor szerzeménye, a neonzöld bejutott az Eurovíziós Dalverseny hazai válogatójának 30 legjobb
produkciója közé.

Berecz András a
művészeti iskolában

2013. január 23-án 18 órakor a Magyar Kultúra
Napja alkalmából népzenei koncert volt a Teleki
Wattay Művészeti Iskola
hangversenytermében.
Berecz András Kossuthdíjas ének- és mesemondót, valamint Juhász
Zoltán furulya- és dudaművészt láthatta és hallhatta a közönség. Közreműködtek az iskola népzene tanszakának tanárai
és növendékei.

Zene és kép

2013. január 9-án 18 órakor a Testvérmúzsák Galéria kiállította Létai Gábor grafikusművész munkáit. A megnyitón - rendhagyó módon - koncert keretében mutatták be
Találkozás című lemezüket Pozsár Eszter (fuvola) és Révész Richárd (zongora).

Kettősverseny
tárogatóra és
cimbalomra

Borbély Mihály lépett föl
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a
MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben január 22-én a Magyar Kultúra Napján. Az
előadott művek között
volt a pomázi művész
Kettősverseny tárogatóra
és cimbalomra című szerzemény is, amelyet most
hallhatott először a nagyközönség.

Az elődöntőben megannyi „celeb” és popsztár produkciójával vetélkedve a zsűritagok elismerő kritikája mellett sajnos nem sikerült a továbbjutás de így sincs ok a szégyenre. A Background zenekar tagjai fiatal „jazz-konzisok”,
akik győztek a Brains remix versenyen és a Talentométer
tehetségkutatón. Versenydaluk a Neonzöld mindenkinek
szól, aki 3 percre kívül vagy belül fiatal tud lenni. Hiszik,
hogy életünk minden egyes pillanata a saját kezünkben van
és küzdelmes munkával, kitartással, megvalósíthatjuk álmainkat: “Te írod magadnak a legszebb dalt”. Valahogy így
halad előre a Background zenekar is a szamárlétrán és erre
ösztönöznek mindenkit, akik hisznek abban, hogy sorsuk
jobbra fordul és a problémák gyökereit nem másban keresik.
A Neonzöld egy csomag boldogság és pozitív energia. A
pomázi Berkó Gábor, a zenekar billentyűs dalszerzője és az
énekes Eszes Viki számtalan jótékony fellépésen szolgálta a
várost.
G. S.

Születésnap

Talán kevesen tudják, hogy
egy ország ismeretlenül is
ismerős szinkronrendezője
Tomasevics Zorka Pomázon született 1949 január
12-én. Több mint kétezer
film magyar nyelvű megjelenésében működött közre. Nemcsak rendez, oktat
is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Károli
Gáspár Református Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Egy interjúban elmondta
sok filmjére emlékszik viszsza szívesen, köztük a Sivatagi Show, Claude vagy
a népszerű tévésorozatok,
mint a Csengetett, Mylord,
a Star Trek, a Miért éppen
Alaszka?, vagy a Vészhelyzet első négy évada.
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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

Hírek röviden
Ima nemzetünk lelki megújulásáért

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén a pomázi
katolikus plébánia is csatlakozott a Nemzeti Imanaphoz. Ez
alkalommal magyar nemzetünk lelki megújulásáért szólt az
ima a pomázi Szent István templomban. Az imanap a kárpátaljai nőszövetség küldöttjétől indult útjára, ötletét a
2004-es fájdalmas népszavazás adta, ekkor derült ki, hogy
a magyar nemzet mennyire nem ismeri távolabb élő tagjait.
Az együtt imádkozók, leginkább asszonyok, imáikban elmondták, hogy Isten segítségét és áldását kérik népünkre,
egyházi és világi vezetőinkre.

Bál

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.)

Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület és a Pomázi Német nemzetiségi Önkormányzat közösen rendezte
meg a hagyományos batyus bált. A fővédnök Szlávikné Katona Mária a nemzetiségi önkormányzat elnöke volt.

Kósa Anikó alpolgármester

2013. január elsejétől a szociális igazgatási feladatok egy
részét a Szentendrei Járási Hivatal látja el. Ide tartozik az
időskorúak járadéka, az alanyi ápolási díj megállapítása
(méltányosságból megállapított ápolási díjjal kapcsolatos
ügyintézés továbbra is a helyi önkormányzatoknál történik), az alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra
valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása. A járási hivatal címe: 2000 Szentendre, Dózsa György utca 8. telefonszáma: 06/20 – 290 – 8463. Az
ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 13 – 16 óráig, Szerda: 8 – 12
és 13 – 16 óráig, Péntek: 8 – 12 óráig.

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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Változások a szociális ellátásban

Rendkívüli testületi ülés

Pomáz város képviselőtestülete felhatalmazta Vicsi László
polgármestert további egyeztető tárgyalások lefolytatására
a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal azzal, hogy
annak eredményéről a testület soron következő ülésén
nyújtson részletes tájékoztatást. A döntést az indokolta,
hogy az önkormányzat több pontban nem tudta elfogadni a
további működésre és fenntartásra vonatkozó Használati
Szerződés tervezetét mert azt a költségvetés szempontjából
kritikusnak ítélte meg.

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szentendre Rendőrkapitányság a büntetőeljárások szakszerűbb lefolytatása és
a nyomozás eredményességének fokozása érdekében Bűnügyi
Készenléti szolgálati egységet hozott létre.
Kollégáink a bűncselekmények helyszínein a szükséges nyomozati cselekményeket végrehajtják és a szükséges adminisztrációt elvégzik.
Azokban az esetekben is ők járnak el, amikor helyszíni intézkedésre nincs szüksége, azonban egyéb feladatokat el kell
végezni.
Tevékenységük alapját ez esetben feljelentés képezi, melyet
a sértettek 24 órában a Szentendrei Rendőrkapitányság
Ügyeletén tehetnek meg.
A hatékony és gyors ügyintézés és a feladatok maximális
koordinálása érdekében kérjük Önöket, hogy feljelentésükkel
forduljanak a kapitányság Ügyeleti szolgálatához, Szentendre
Dózsa György u. 6 szám alatt.
Figyelemmel arra, hogy Rendőrőrseink nem működnek
ügyelet rendszerben, 24 órán keresztül nem elérhetőek, a feljelentéseket ott nem áll módunkban felvenni.
További információt a 06 26 310-233 telefonszámon tudnak
adni Ügyeletes Kollégáink.
Szentendrei Rendőrkapitányság
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Cristus Mansionem Benedicat. Vagyis a „Krisztus áldja meg a hajlékot!” imádság rövidítése az, amit a
pap a házszentelések idején a bejárati ajtó szemöldökfájára rajzolni
szokott. De beleláthatók a három királyok neveinek kezdőbetűi is, különösen akkor, ha nem a magyar nevekben gondolkodunk (Gáspár, Menyhért, Boldizsár.).

Kedves Pomázi és Csobánkai Testvérek! Ebben a mondatban minden benne
van, amit az egyház így az év elején
kívánhat valamennyi kedves családnak. Mert ha megáldja, akkor az azt is
jelenti, hogy szívesen látják, ott marad
vagy éppen ott is volt mindig a család,
a családtagok szívében. Az ökumenikus imahéten a különböző keresztény
felekezetek, mint egyetlen család tapasztalhatja meg Jézus jelenlétét nem
csupán a saját otthonunkban, hanem
most így egymás templomába, közösségébe látogatva. Ennek a Szeretetközösségnek az élményét és ajándékát
kívánjuk minden egyes pomázi és
csobánkai testvérünknek.
Biztos sokaknak számtalan terve van
erre az évre. Sokak minden reggel rengeteg álommal ébrednek a szívükben.
Kérdés az, hogy álmaink, életünk festményeit hová is akarjuk akasztani?
További álmokra, tervekre? Persze,
fontos, hogy optimisták legyünk, telve
reményekkel. Így lehet ugyanis örömtelivé tenni hétköznapjainkat, melye-

ket ha elhanyagolunk amúgy hajlamosak beszürkülni ünnepeinkkel együtt.
Annyiféle biztosítást kötünk... Kössünk egy olyat, amelyben akkor is van
folytatás, amikor álmaink darabokra
törnek vagy egy időre homályba vesznek.
Kérdés továbbra is az, hogy álmaink,
életünk festményeit hová is akarjuk
akasztani? További álmokra, tervekre?
Azt gondoljuk az életünk a miénk? Ha

Ökumenikus Imahét Pomázon

HITÉLET

csupán ebben az életben, saját terveinkben van bizodalmunk, mi lesz
akkor, ha mi megroggyanunk? Mert
bár talán nem vesszük észre, de lehet
minden álmunkat, minden tervünket
saját magunkra aggasztottuk, vagy tán
egy nekünk kedves emberre, akitől a
magunk minden boldogságát reméljük.
El fogjuk bírni? El fogja bírni? Ha lepottyan egy-egy kép, egy-egy álom és
bár nem törik össze teljesen, letörhetnek belőle a legértékesebb darabok:
szeretteink, egészségünk, anyagi biztonságunk, terveink. Mert az életünk
nem a miénk, ajándékba kaptuk!
Akasszuk álmainkat, terveinket egy
olyan szögre, mely a teremtettlen, változatlan világban készült. Egy szögre,
amely soha ki nem esik a falból. Mert
az a fal nem e mulandó világban van.
Mert az a mi Megváltónké. Mert az a
mi megváltásunkra készült. Ezért megtart mindent örökre!
Esténként, amikor hazaérkezünk, vegyük észre a hajlékunkat naponta
megáldó Istent, aki akkor is a szeretet
terített asztalával vár, még ha szerény
is az étek. Ha megfogjuk egymás kezét, rájövünk, milyen „szerencsések”
vagyunk, Valaki minket ennyire szeret,
hogy így együtt lehetünk. Hogy egyáltalán lehetünk egymásnak!
Aki jó szögre akasztotta életét, annak
meg is adatik, hogy megérezze naponta ezt a boldogságot, hogy mindig jókor van jó helyen, vagy legalább akkor,
amikor hazaér… Erdődi Ferenc atya

Január 20. és 27. között világszerte közös istentiszteleteket
tartanak különböző felekezetű keresztyének. A nyolcnapos
rendezvénysorozat célja, hogy a találkozásokkal és a közös

imádsággal előremozdítsa a különböző felekezetű Krisztushívők egységét, felszámolja megosztottságot. Az ökumenikus imahét megrendezői a görög katolikus, a református,
a római katolikus, az evangélikus és a szerb ortodox közösség közös volt Pomázon. Az imahét bibliai alapvetése
arra keresi a választ, „mit kíván tőlünk Isten: csupán áldozatot vagy azt, hogy Vele járjunk igazságosságban és békében!?"
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ÉRDEKES

A

Ordosztól a Kárpát-medencéig

Pomázi Polgár 2012.
szeptemberi számában a hunok történetében addig jutottunk el,
hogy elmenekültek Ataisz
szigetéről, s megalapították
azokat a városokat, amelyek
az ókori kultúrák központjai
lettek. Megemlítettük a Tamana Világnévtárt, amely a
33 országban található magyar elnevezéseket sorolja
fel. Most azzal folytatjuk,
hogy az Ataiszt elhagyó
egyik csoport a Hangun
(Sárga) folyó nagy kanyarulatától északra megalapította
Ordosz várost. Kr.e. 4040ben Agabát választották fővezérré (fősámánná), aki a
24 Hun Törzsszövetségben
egyesítette a rokon lovasnomád népeket. Tanulságos
ezek neveit felsorolni: fehér
hunok: mordvinok, manysihantik, marik, suomák, (finnek) észtek, lettek, komik,
vepszék, vótok, kaza-hunok,
széki-hunok, (székelyek)
avarok, kabarok. Fekete hunok: úzok, kunok, jászok,
törökök, (türkök) mongolok,
tatárok, zsuánok, csuvaszok,
bolgárok, baskírok, ujgurok, mandzsuk. A szövetség
az évezredek folyamán változott, egyesek távoztak,
mások csatlakoztak, területileg eltávolodtak, majd ismét közeledtek, sőt, különböző szövetségekben ellenfelekké is válhattak. De
megteremtődött a közös
nyelv, (az úz), kialakult az
írásbeliség, az egységes hun
rovásírás. Elrendelték a hunok minden cselekedetének
feljegyzését. Ez a rovósámánok feladata lett, a feljegyzéseknek az Igazszólás, Arvisúra nevet adták. A társadalmukat már a Melegvizes Birodalomban (Kárpát
Medencében) és Ataisz szigetén is a Káll Alkotmány
Intézménye szabályozta, azt
most megerősítették. A vezetők kiválasztása nem
öröklődésen alapult. Versenyeket kellett nyerni ahhoz,
hogy valaki tisztséget betölthessen. Például fővezér
az lehetett, aki a birodalmi
központok melletti Pusztaszereken tartott Nagy-Süanon a legjobbnak bizonyult. A győztesnek lehetett
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három „elfogadható” kívánsága. Választhatott három
feleséget, más harcosoknak
csak egy lehetett. A kívánságokat az Öregek Tanácsának
jóvá kellett hagyni, e nélkül hiába volt a győzelem.
(Megjegyzem, hogy Attila is
Nagy Süan győztes volt.) Az
őshazával, a Melegvizek
Birodalmával soha nem szakadt meg a kapcsolatuk.
Minden 20., illetve 100.
évben Ordoszból kisebbnagyobb csoportok érkeztek
a Kárpát-Medencébe rokonlátogatásra, ha kellett, a harcaikban segítségnyújtásra.
Az ifjakat elküldték több
hónapos lovas útra, hogy
felkeressék ősi otthonukat, a
velük egy nyelvet beszélő
rokonokkal találkozzanak.
Az Arvisura-krónika története szerint a hunok, az
avarok, a magyarok soha
nem honfoglalókként érkeztek a Kárpát-medencébe,
hanem visszatértek őseik
földjére. Ha valaki ezt a
gondolatmenetet elfogadja,
érthetővé válik, hogy a mai
hivatalos történetírás miért
nem képes választ adni a
895-896-os
honfoglalás
több zavarba ejtő kérdésére.
Például, hogyan válhatott
uralkodóvá néhány év alatt a
„honfoglalók” nyelve a Kárpát-medencében. Miként
lehetett kisebb csatározások
után birtokba venni a néhány százezres „jövevénynek” ezt a hatalmas területet? Milyen okok miatt
alakult ki évtizedek alatt az
egységes állam? Egyszerű
lehet a magyarázat: rokon

nép érkezett rokon néphez.
Az Ordosi (Ordoszi) évszázadokról a kínai krónikások
bőségesen beszámolnak.
Sőt, a közelmúlt ásatásai
megtalálták a hun épített
városok maradványait. Elsőként Tongwanchenget kell
említeni, amelyet Belső
Mongólia Autonómia Tartomány Jingbian megyéjében tártak fel. A lakossága a
becslések szerint a százezer
főt is elérhette, s a fénykorát
Kr. után az 5. század elején
élte. A külső fala az északi
részen 6 kilométer hosszú, a
keletin 2566, a nyugatin
2470 méter, és 15-30 méter
széles. Kő hiányában homok, mészpor, föld, rizstöredék és víz sajátos keverékéből építették. Sziklakeménységűvé szilárdult, a
színe fehér lett. Fehérvárnak
nevezték el. (Ezt az elnevezést a belső-ázsiai lovas
népek a Kárpát medencéig
elhozták. A magyar törzsek
a fővárosukat Fehérvárnak
hívták. Bolgárfehérvár, Tengerfehérvár, Gyulafehérvár,
Nándorfehérvár, Attila Fehérvára, azaz Szikambria,
Pomáz területén.) A neve a
kínai feljegyzésekben pontosan szerepel. A romvárost
napjainkban fűves-bozótos
növényzet óvja. A kínai
történészek xiongnuknak,
(sungnuknak) nevezik a
hunokat. Kr. előtt 1390-től
írnak a hun államról. Az
Ordosz pusztán kemény harcokat vívtak egymással.
Vesztes és győztes csaták,
diplomáciai tárgyalások követik egymást az oldalakon.

Az ázsiai hunok birodalma
Mao-tun alatt (Kr.e. 210174-ben) a legerősebb,
amikor a hadseregük 400
ezer fősre tehető. A kínai
birodalmat elfoglalták, a
császár kénytelen volt előnytelen békét kötni és adót
fizetni. Kr. előtt 177-ben
Mao-tun levelet küldött a
kínai államnak, amelyben
azt írja, hogy 26 ország
hódolt be a hunoknak. A
kínai nagy falat a támadásaiktól való félelem miatt
építette a kínai birodalom.
Szema Csien, a nagy kínai
történetíró, A történész feljegyzései című munkájában
130 fejezetből 110-ben foglalkozik a hunokkal. Végül
az ázsiai hunok két ágra szakadtak. A fehérek Kr. után
467 és 557 között Indiában
alapítottak birodalmat. 1925
-ben a Magyarországon járt
J.J. Modiparszi bombay-i
professzor a díjának átadásakor mondta: „Áldottak
legyetek magyarok, Attila
népének egyetlen örökösei!
Fél évszázados tanulmányaim arról győztek meg, hogy
a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak s így a mai
magyarság az ősi szkíta
népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a
ma élő nemzetek legősibb
történelme.” A másik rész, a
fekete hunok ismét elindultak a Kárpát medence felé,
és Attila hódításaival beírták
nevüket Európa történelmébe.
Vicsotka

Az írás kialakulásának két legfontosabb területe: a Kárpát -medence és a Sumer-föld
(Mezopotámia)

Farsangoltunk

OKTATÁS

Sakkverseny a Mátyás
király iskolában

A Mátyás Király Általános iskola 2. d osztályos tanulói jókedvű jelmezes farsangi mulattságot tartottak.

Írországi utazás

Idén nyáron alkalmam adódott Írországba utazni, ahol
Dublinban egy hat hetes angol nyelvtanfolyamon vettem
részt. Utazásom a Tempus Közalapítvány pályázati felhívása által vált lehetségessé. A pályázat, amely az
"Egész életen át tartó tanulás" elnevezésű program
keretein belül hirdettek meg, a közoktatási szférára vonatkozó Szakmai továbbképzés pedagógusoknak című
Comenius alprogramban jelenik meg.
A Teleki-Wattay Művészeti Iskola már több éve vesz részt a
Comenius által hirdetett, iskolák közötti együttműködési
programban. Ezek olyan pályázatok, amelyek lehetővé teszik a külföldi iskolákkal való kapcsolatfelvételt és a velük
való közös együttműködést.
Nagy élményt jelentett számomra a Dublini utazásom. A
nyelviskolában tanult ismereteket több területen is tudom
hasznosítani a későbbiek során. Nem csupán az angol nyelvtudásom gyarapodott, hanem a nyelviskolai tanárok sajátos
pedagógiai módszereiből is sokat tanultam. Továbbá a kultúra, a művészetek, a zene területén is újabb ismeretekre
tehettem szert, melyek továbbítása hasznára válhat növendékeim és kollégáim számára. A nyelvtudás fejlesztésén
kívül láthattam Írország különleges szépségű tájait, megismerhettem szokásaikat, nemzeti sajátosságaikat.
Egy ilyen típusú képzésnek multikulturális hozadékai is
vannak. A nyelviskolában - az angol nyelvű területeket kivéve - szinte a világ minden országából voltak diákok. A
több nemzetiségű környezet sokféle új ismeretnek, lehetőségnek és ismeretségnek adott teret. Megismertem például
olyan pedagógusokat, akik a jövőben szívesen csatlakoznának a Comenius programon belül meghirdetett közös pályázatírásba, így lehetővé téve az iskolánkkal való együttműködést.
Szeretném mind pedagógus társaim, mind pedig a tanulók
figyelmébe ajánlani a Tempus Közalapítvány munkáját és
azon belül a pályázatírási lehetőségeket. Sokféle pályázat
található az alapítvány honlapján a pedagógusok, óvodapedagógusok, általános iskolai tanulók, középiskolai tanulók és az egyetemi hallgatók részére. Bővebb információ a
Tempus Közalapítvány honlapján található: http://www.
tpf.hu/
Szeretnék köszönetet mondani elsősorban iskolám vezetőinek és kollégáimnak, a Tempus Közalapítványnak, akik
lehetővé tették írországi utazásomat!
Dudits Zsuzsanna zongoratanár
Teleki-Wattay Művészeti iskola

2013. január 18-án iskolánk 30 legjobb sakkozó diákja
mérte össze tudását a Mátyás sakk kupán. A péntek délutáni
megmérettetésen 6 fordulón keresztül küzdöttek a gyerekek.
A győzelem 3 pontot, a döntetlen 2 pontot, a vereség 1 pontot ért. Az első helyezett Harangozó Zsombor (2.b) végül
minden meccsét megnyerve 18 pontot szerzett. A verseny
nagyon szoros volt. A második helyen Milán Attila (3.a) és
Szendrei Botond (3.a) 16 pontot tudott gyűjteni. A negyedik
helyen 14 ponttal heten végeztek: Andó Bori (3.b), Ferencz
Dávid (3.b), Knausz Patrik (3.b), Markolt Balázs (4.b),
Takács Patrik (3.b), Vigh Ádám (2.a), Wimmi Márton (3.b).
A kupát Nizák András sakkoktató szervezte, segítsége Selley László volt.
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POMÁZ ÉVE 2013

Rajt!

13 pomázi óvodás hathatós közreműködésével 2013 január
20-án 13 órakor „hivatalosan” is útjára indult a „Pomáz éve
2013”. Vicsi László a polgármesteri hivatal előtti téren „leleplezte” a rendezvénysorozat logóját ábrázoló táblát, amely
ezentúl az egész évet végig fogja kísérni.

Ajánló

2013 március 22. 9.00-tól
március 23. 19.00-ig
Német Nemzetiségi Általános
Iskola tornaterme: 2013 perc foci

Kispályás foci

Március 22-23. ( péntek-szombat )
A Pomáz éve 2013 rendezői 2013 percnyi kispályás focira hívják a sportbarátokat. A program fővédnöke Halmai
Gábor 57-szeres válogatott és 3-szoros magyar bajnok
labdarúgó.
A rendezvény célja a sport közösségformáló erején keresztül az egészséges életmód népszerűsítése, a város éve
sorozat sportos bővítése.
A jelentkezés feltételei
A jelentkezők minimum 5+1 fős csapatokat alkotva nevezhetnek, életkorra, nemre való megkötés nélkül. A labdarúgás szeretete és nem a játéktudás a meghatározó.
Igazolt versenyzők épp úgy jelentkezhetnek, mint az abszolút kezdők.
Játékidő
A csapatok beosztása, a mérkőzések hosszának meghatározása a jelentkezők számától, életkorától függ. Péntek
délelőtt 9-től szombat 19-óráig folyamatosan pattog a
labda a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében.
Nevezés
Nevezési díj nincs. Jelentkezni a csapat és a csapattagok
nevével, életkorával, a vezető elérhetőségével, a beosztást érintő kérések megjelölésével lehet a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár elérhetőségein, március 13-ig.
Tel.:325-163, 06-20-228-2135, pmhk@pomaz.hu
A pontos menetrendről március 18-ig mindenkit értesítünk.
Díjazás
A Pomáz éve 2013 percnyi foci nem verseny. Az eredményeket nem rögzítjük: a részvétel és a teljesítés maga
az elismerés. Minden játékos kitűzőt kap emlékbe.
A meccsek lebonyolításához játékvezetőket keresünk!
Nem szükséges profi szaktudás, hiszen a mérkőzések
tétje nem a győzelem hanem 2013 perc sportszerű játék.
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Április 20. 13 órától
Föld Napja, 2013 tő virág ültetése

Május 25.
2013 kilométernyi futás elindítása
Június 8.
2013 Focigála

Július 20. 13 órától
20-szor 13 galamb és 20-szor 13 lufi felengedése a Klisza
dombon

Mozgókép-klip

pályázat

Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat alkalmából a
Pomázi Művelődési Ház klip-pályázatot hirdet 18 éven
aluli és felnőtt mozgókép készítők számára. A pályaművek tartalma, tárgya Pomáz 2013, műfaja mozgókép,
melyen belül a technikai eszköz lehet bármilyen digitális
eszköz, kamera, vagy akár telefon is.
A két percnél nem hosszabb anyagokat elektronikus
úton, a PMHK címére kérjük eljuttatni, feltüntetve a
pályázó nevét, címét és egy szabadon választott jeligét.
Cím: pmhk@pomaz.hu
Leadás: október 31-ig. A zsűri kategóriánként az első
három helyezettet díjazza 2013 november 20-án.

Fotópályázat

A Pomáz éve 2013 alkalmából a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár amatőr fotópályázatot hirdet „Pomázi
pillanatok 2013” címmel.
Pályázati feltételek:
-A versenyen csak 14. évüket betöltött amatőr fotósok
vehetnek részt.
-A zsűri az első, második, és harmadik helyezettet díjazza, egy fotós a facebook-os szavazáson közönségdíjban
részesül egy fotót a Pomázi Polgár szerkesztősége választ ki a címlapjára.
-Egy Pályázó maximum 2, kizárólag 2013-ban önmaga
által készített pályamunkát nyújthat be.
-A képek fájlneve a következő módon kell, hogy
összeálljon, ékezet nélkül: Jelige.jpg (Kérjük, mindenki
válasszon egy egyedi jeligét, amivel a pályázat során
szerepelni fog fotójával, az anonimitás miatt mind a
közönség mind a szakmai zsűri előtt).
-A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a
pmhk@pomaz.hu címre. Kérjük, tüntesse fel a fotós a
nevét, életkorát, telefonos elérhetőségét, és a jeligét.
-A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldalának
maximális mérete 2500 pixel. A fájlok maximális mérete
2 Mbyte lehet.
-A kiállításra beválogatott első 10 helyezett kép megtekinthető lesz a művelődési házban.
-A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő képeket
a rendező feltünteti a Pomáz éve 2013 facebook oldalán.
-A fotópályázatra 2013. március 1. és október 31. között
lehet jelentkezni. A szakmai zsűri döntését követően,
2013 november 20-án kerül sor az eredményhirdetésre.
-Jelentkezési díj nincs.

Zenei pályázat

Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat alkalmából a
Pomázi Művelődési Ház zenei pályázatot hirdet „Kis
pomázi zene” címmel.
Pályázni olyan - 5 percnél nem hosszabb - zenei anyaggal lehet, amellyel az alkotó/k a városhoz, az évhez, a
rendezvénysorozathoz kötődő viszonya jut kifejezésre.
A pályamű ének, hangszeres, egyéni-és/vagy csoportos
megszólalású egyaránt lehet.
Életkori megjelölés: 18-éves korig és 18-év felett.
A zenék benyújtásának módja:
2013. március 1. és október 31. között, lemez, vagy elektronikus formátumban. Cím: pmhk@pomaz.hu

POMÁZ ÉVE 2013

Rajzpályázat

A Pomáz éve 2013 alkalmából a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár amatőr rajzpályázatot hirdet „Pomázi
pillanatok 2013” címmel.
Feltételek:
-A versenyen csak amatőr alkotók vehetnek részt.
-Indulni a következő korcsoportokban lehet:
1. 3-6 év
2. 6-12 év
3. 12-16 év
4. 16 év felettiek
-A zsűri az első, második, és harmadik helyezettet díjazza, egy rajzot a Pomázi Polgár szerkesztősége választ ki
a címlapjára.
-Egy pályázó maximum 1, kizárólag önmaga által készített pályamunkát nyújthat be.
-A pályamunkákat A4 méretben kell eljuttatni. Kérjük,
mellékelten (nem a pályamunkán!) tüntesse fel a nevét,
életkorát, telefonos elérhetőségét, e-mail vagy postacímét és a jeligét. Kérjük, mindenki válasszon egy egyedi jeligét, amivel a pályázat során szerepelni fog rajzával
mind a közönség mind a szakmai zsűri előtt).
- A képek tetszőleges technikával készülhetnek.
-A kiállításra beválogatott első 10 helyezett alkotás megtekinthető lesz a művelődési házban.
-A beérkezett és pályázati kiírásnak megfelelő képeket a
rendező feltünteti a Pomáz éve 2013 facebook oldalán.
-A rajzpályázatra 2013. március 1. és október 31. között
lehet jelentkezni. A szakmai zsűri döntését követően,
2013 november 20-án kerül sor az eredményhirdetésre.
-Jelentkezési díj nincs.

Pomáz éve 2013 információ:

www.pmhkpomaz.hu, www.pomaz.hu,
www.tuzoltosag-pomaz.hu/pomazeve2013
/index.php
http://facebook.com/pmhkpomaz
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KÖZÉLET

Levelünk jött

Az állatvédőkről
Szeretném megosztani az
újság olvasóival örömömet,
és megelégedésemet, amit
minap éltem át.
Udvarunkba tévedt egy fiatal „kóbor” kutyus, akivel
nem tudtunk mit kezdeni
azon kívül, hogy megetettük. Nem akartuk megtartani, így hívtuk a pomázi
állatvédőket, hogy intézkedjenek.
Egy önkéntesük azonnal a
helyszínre sietett, leolvasta
a chip leolvasóval a kutyust,
de sajnos nem volt benne.
Fényképet készített, azt
mondta azért, mert azonnal
felkerül a Facebookra és a
www.pomazikutyak.gportal.hu-ra. A hölgy magával
vitte a menhelyre, és valóban, másnap már láthattam
az említett közösségi portálon és a honlapon, sőt, kiplakátolták a városi hirdetőtáblákon is.
Ilyen nagyszerű, gyors, jól
szervezett munkát ritkán lát
az ember, gondoltam, megosztom mindenkivel.
Annál is inkább, mert Pomázon járva már többször
megütötte a fülemet, hogy
„az állatvédők, illetve a
menhely soha nem fogad be
kutyát, soha nem segít”.
Nekem nem ez volt az első
esetem velük, akármikor
kértem segítséget (már háromszor előfordult), mindig
azonnali intézkedést tapasztaltam. Ha nem tudták befo-

gadni a menhelyre, akkor
ideiglenes befogadóhoz vitték az állatot.
Persze, nyilván előfordul
olyan, hogy a menhely tele
van, de tapasztalatból mondom, hogy minden esetben
segítenek, ahogy tudnak.
Szerintem nem szabadna
általánosítani, és azt terjeszteni az állatvédőkről, hogy
nem segítenek. Ha jobban
belegondolok, melyikünk
szeretne a munkaideje után
„készenlétben állni” és akár
este nyolckor, akár szombaton reggel hétkor menni a
megadott címre, kutyákat
menteni, vagy a menhelyen
hóban, fagyban, szélben
vagy hőségben nyolc órán
keresztül dolgozni (anyagi
ellenszolgáltatás nélkül) az
év minden napján…
Elgondolkodtató az is, amit
az állatvédő hölgy mondott,
vagyis hogy mindenkinek
felajánlják, akinek nem tudnak rögtön segíteni, hogy
nézzék meg a menhelyet
pillanatnyilag, milyen állapot van ahelyett, hogy megsértődve lecsapnák a telefont, de senki nem akar kimenni szétnézni, pláne nem
segíteni.
Minden pomázi állatbarát
nevében köszönöm az egész
éves munkájukat, tisztelettel
adózom energiájuk és tenni
akarásuk előtt.
Molnár Margit, Pomáz

Fogadalom

Elmúltak az ünnepek. Újév óta non-stop fogadkozunk. Nem
iszunk töményet, csak bort iszunk, csak sört iszunk, csak
hétvégenként, csak társaságban.... Egy darabig egyáltalán
nem iszunk!
2012 is pontosan így kezdődött. Napokig, talán hetekig is
bírtuk, hogy nem iszunk, aztán kezdődött minden elölről.
Mintha számunkra az élet csak alkohollal lenne elviselhető.
Hiába szakította meg a folyamatos önpusztítást egy házastársi fenyegetés („elválok, ha tovább iszol”) , egy háziorvosi
jótanács („meg fog halni, ha tovább iszik”).
Mi nem tudunk úgy inni, mint mások.
Lehetünk nők, akik titokban szekrényekben dugdossuk az
alkoholt, lehetünk férfiak, akik csak kocsmában tudunk
érvényesülni, és tarthatjuk magunkat műveltnek, mert csak
jó borokat és nemes töményt iszunk, mindegy.
Mi nem tudunk úgy inni, mint mások.
Mi, akik tagjai vagyunk az anonim alkoholisták közösségének, tudjuk ezt magunkról. Ez a közös tudás szabadított meg minket folyamatos fogadkozásainktól, be nem
tartott Ígéreteinktől, hazugsággal teli hétköznapjainktól.
Megszabadított minket a magánytól és bűntudattól. Megmutatta, hogy az élet szép és nemcsak alkohollal elviselhető. Pomázon hétfőnként találkozunk a művelődési házban
este 6 órakor.
Miért maradna minden a régiben 2013-ban is?
Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége,
akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és
reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat,
és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból.
A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.
Az A.A. tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, mi önellátók
vagyunk saját hozzájárulásainkból. Az A.A. nem szövetkezik semmiféle szektával, felekezettel, szervezettel vagy
intézménnyel, nem politizál, nem kíván semmiféle vitába
bocsátkozni, nem támogat, és nem ellenez semmilyen ügyet.
Elsődleges célunk józannak maradni, és segíteni más alkoholisták józanodását.
Alkohol problémája van? Talán az Anonim Alkoholisták
segíthetnek.
Írjon a 1536 Bp. Pf. 258. címre, vagy hívja a 06-1-251-0051 telefonszámot 15-18 óra között. Egyéb időpontban üzenetrögzítő áll rendelkezésre. Mindenki számára nyitott gyűlések hetente: helyszín, időpont a honlapon.
Általános Szolgálati Iroda
www.anonimalkoholistak.hu
info@anonimalkoholistak.hu
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A megye
labdarúgásáért

A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága Pintér Sándort, a 39 szeres magyar válogatottat
2012. december 17-én szűkebb pátriánk labdarúgósportjáért végzett áldozatkész, színvonalas, nélkülözhetetlen és példamutató munkája elismeréseként „Pest
megye labdarúgásáért” kitüntetésben részesítette. A
kiváló pomázi sportember jelenleg a Pest megyei I. osztályban szereplő Budakalászi MSE felnőtt és U19-es
csapatának edzője.
Pintér Sándor nevelő egyesülete a Pomáz Városi ICO SE
volt. Az edzője a szintén Pomázon játszó, és felnőttként a
Debreceni Vasutas Sport Klub országos hírű jobbfedezete
Szabó Sándor volt, aki a stoplis szögre akasztása után
visszatért szülőfalujába és a fiatalokat tanította.
Pintér Sándor 1970-ben, 20 évesen igazolt a Budapesti
Honvédba. 274 NBI-es mérkőzésen 30 gólt szerzett. 1977ben az Év labdarúgója lett, 1978-ban meghívták Pelé búcsújátékára a világválogatottba, ahová az akkori sportvezetés nem engedte el. A válogatottban 1975 és 1978
között Baróti Lajos második szövetségi kapitánysága alatt
szerepelt. Tagja volt 1978-ban az argentínai világbajnokságra kijutott magyar csapatnak. Profiként játszott a belga
Royal Antwerpenben. A 80-as évek derekán a pomázi öregfiúk csapatának tagjaként kétszer nyert Alkotmány Kupát.
Edzőként Pilisvörösváron, Turán és Pomázon dolgozott.
2004-től Budakalászon hol edzőként, hol pedig sportvezetőként dolgozik. Az utánpótlás-nevelő tevékenységének
köszönhetően jelentősen megnőtt a futballozó fiatalok
száma.
Vicsotka

A képen balról Pintér Sándor

SPORT

Aki lerakta egy
sikersport alapjait

Ki ne ismerné Kemény Dénes nevét? Vagy akár a híres
pólósainkét a régebbi vagy a közelmúltból? Hiszen a vízilabda az a sportág,amely annyi sikerrel, győzelemmel
világbajnoki és olimpiai arannyal kényeztetett el bennünket, magyarokat. Mert lehettek kisebb hullámvölgyek, szinte mindig számolni kellett velünk. Azt viszont
sokkal kevesebben tudják, hogy kinek köszönhetjük
ennek az Angliában kialakult játéknak a magyarországi
megjelenését és elindulását. Dr. Füzesséry Árpádnak, aki
Budapesten született 1848 február 3-án és Pomázon hunyt
el 1948 január 17-én.
Dr. Füzesséry Árpád ügyvéd a Magyar Úszó Egylet (MÚE)
titkáraként külföldi utazásai során ismerte meg a vízilabdázást.
1899 első hónapjaiban Harry Perry angol sportvezetőt arra
kérte, hogy Angliából hozassa el neki a sportág szabálykönyvét és egy vízipólólabdát. A csomag a legenda szerint
„minta érték nélkül” felirattal érkezett. A szabályok lefordítása
után hálós kapukat és sapkákat csináltatott, majd a vállalkozó
kedvű sportolók, a Magyar Úszó Egylet tagjai elkezdtek játszani. Számukra rendezte Füzesséry az első Magyarországi
hivatalos mérkőzést.1899-ben Siófokon a Sió csatornában(!).
A nagyszámú nézőközönség a korabeli híradások szerint remekül szórakozott, különösen akkor, amikor a lelkes játékosok
a víz alá nyomták egymást.
Dr. Füzesséry Árpád az MLSZ alelnöke és elnöke is volt 1903tól a Bíró Bizottság első vezetője lett, bár ő maga sosem
működött játékvezetőként,mégis nagy tekintélyre tett szert.

Sikeres szereplés

Míg a „nagyok” botladoztak az idei a bajnokságban az
U19-es csapatunk nem szerepelt rosszul, amit tabellán
elfoglalt helyük is jelez.
Tizennégy gól, hat sárgalap- nem panaszkodhatott eseménytelenségre az, aki kilátogatott a pomázi pályára november 3án a fiatalok Piliscsaba SE elleni mérkőzésére. A találatok
elosztása már kevésbé volt szívderítő, mert ebből 10 terhelte
a mi hálónkat és csak négy az ellenfelét. (Ez utóbbiak
szerzői Inczédi Gergely Mekicher Zoltán és Somos Krisztián (2) voltak.) Nem sikerült semlegesítenünk az ellenfél
legjobb játékosát, Balogh Mártont, aki egyedül 6 (!) gólt rúgott.
Szerencsére a következő fordulókban magára talált a gárda.
Először a Szigetgyöngye SE ellen nyertek 5-3-ra (góllövők:
Gyurkovics Ádám(2), Nagy Zsombor, Benkő Patrik, Rajna
Benjámin). Ezután fogadtuk a Visegrádot, őket 7:0 arányban
vertük meg egy látványos és sportszerű mérkőzésen. Az
idény utolsó meccsén a Sóskút csapatával szemben nyertünk
11-1-re.
Az őszi szezont végül is a negyedik helyen zárta a csapat, 1
pontal lemaradva a Göd mögött. Csak így tovább!
pp.
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SZABADIDő

MARIKA KONYHÁJA

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

Február

10. vasárnap 15.00-20.00 Pomázi Civil Szervezetek
Farsangja, Házigazda a Nosztalgia Klub, farsangi műsorok, jelmezverseny, 2013 perc tánc
15. péntek 18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés
16. szombat 10.00-11.00 Tekergő táncház
Élő zenés táncház kicsiknek és nagyobbaknak 3-tól 8
éves korig, belépő: 500 Ft
19:00 Hagyományőrző Magyar Bál
22. péntek 18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés
23. szombat 17:00 Diamonds Tse Jótékonysági Farsangi
Bálja
24. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub

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

FELHÍVÁS

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (Pomáz, Huszár u. 3.) pályázatot hirdet az épületben található büfé üzemeltetésére 2013. március 1-től. Részletes információt Gáspár Sándor nyújt személyesen, vagy a
+36-20-481-6830-as telefonszámon.
A pályázatok beadási határideje 2013. február 28.
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Még alig jutottunk túl a
„töltöttkáposztás”, „bejglis” időszakon, s máris
februárt írunk. Itt a farsang ideje.
Gyakorta kapunk batyus
bálra meghívót. Ehhez
otthon elkészíthetünk néhány finomságot, amit az
asztaltársaságnak is bátran kínálhatunk. Mai receptemet a Székelyföldön tanultam.

Csörögefánk

Hozzávalók:
50 dkg liszt
2 dkg élesztő + kevés cukor
150 ml tej,
olaj a sütéshez
vanililás-fahéjas porcukor

A hozzávalókból kelt tésztát gyúrunk, amit aztán fél
órán át pihentetünk, majd
kinyújtjuk. Derelye vágóval kb. 2 cm széles, 10 cm
hosszú szalagcsíkokat vágunk. Mindegyik közepét
kissé bevágjuk és az egyik
sarkát ügyesen áthúzzuk a

lyukon. Forró olajban aranysárgára sütjük. Még forrón
megforgatjuk vaniliás-fahájas porcukorba. Jóféle
lekvárt is kínálhatunk mellé.
Jó szórakozást, jó étvágyat
kívánok!
Mivel ezidén a postai irányítószám és az évszám is
azonos, Pomáz évét ünnepeljük.
Ezúton kérek minden
kedves Olvasót, hogy aki
ismer eredeti pomázi receptet, bármilyen ételféleségre, küldje be a szerkesztőségbe!
Tegyük mindenki által ismertté kincseinket!
Köszönöm!

MEGHÍVÓ

A Pomázi Horgászegyesület tisztelettel meghívja tagjait
2013. március 2-án (szombat) 10 órakor tartandó tisztújító közgyűlésére és a 2012. évi beszámolóra a Pomázi
Művelődési Házba.
Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés nem
határozatképes, 10.15 órára a közgyűlést újra összehívjuk.
Továbbiakban értesítjük a tagságot, hogy a horgászengedélyek hosszabbítása kedden és szombaton 14 - 18
óra közötti időpontban a Sport u. 3. sz. alatt intézhető.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. évi díjak az alábbiak szerint változtak:
Felnőtt:
Ifi (16-18 év):
Gyermek (14-16 év):
70 éven felüli:
Tisztelettel:
Pomázi HE
elnöksége

3.450,- Ft
2.630,- Ft
1.200,- Ft
1.450,- Ft

Áltűzoltók

A pomázi tűzoltóságra több
bejelentés érkezett, hogy
elmondásuk alapján a katasztrófavédelem megbízásából két férfi hatósági
ellenőrzés címén több pomázi (főleg a HÉV-állomás
környékén lévő) üzletbe
ment be.
Elsődlegesen tűzoltó készüléket ellenőriztek, de volt
ahol a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatási naplót is
kérték.
Más városokban szintén jogosulatlanul próbáltak eladni különböző tűzvédelmi eszközöket .
Az illetékes hatóságok mindenkit figyelmeztetnek: ellenőrzést csak és kizárólag
hatósági személy végezhet,
aki köteles magát igazolni.
Az erről szóló tájékoztató az
alábbi internetcímen található: http://www.katasztrofavedelem.hu

Farsangi játszóház

Február 2-án szombaton vidám mulatsággal űztük el a telet
a művelődési házban. Aprócska lábak ropták a táncot és
pihenés képpen farsangi álarcokat készítettünk a gyerekekkel és a szülőkkel közösen.
Gy.Zs.

Sószórás...

MOZAIK

A sószórás szemmel láthatólag sajnos nem sikerült túl jól
2013. január 22-én reggel a Dobogókőre vezető jeges úton.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.
(forrás és kép: www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Bakancsra fel!

A Magyar Cserkészszövetség 23. alkalommal rendezi
meg hagyományos 1848-as emléktúráját. Ennek a szervezését a pomázi 937. számú Szent Tarzicius Cserkészcsapat látja el.
2013. március 9-én a túrázni vágyók 12, 24 illetve 48
km-es távokon indulhatnak. A 48-as távon 7:00-7:30 között, a 24-esen 7:30-8:30 között a 12-esen pedig 8:309:00 között lehet elindulni a Szentendrei HÉV Állomásnál található SPAR mögül. A célpont a pomázi katolikus
plébánia. A részvételi díj 700 Ft/fő, gyermekeknek 12 év
alatt 500 Ft. A túra előtt legkésőbb 1 héttel a honlapon
regisztrálók 200 Ft kedvezményt kapnak. A távok az útleírás alapján teljesíthetők, de Pilis térkép ajánlott.
A résztvevők emléklappal és egyedi kitűzővel térhetnek
haza. A túra folyamán az állomásoknál apró finomságok,
a célban pedig tea és zsíros kenyér várja a megfáradt túrázókat. A szerencsés teljesítők túrakellékeket nyerhetnek.
Információk a honlapon: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura vagy a 06-20-247-8064-es számon.
Szeretettel várunk minden túrázni vágyót!
A pomázi cserkészek nevében: Ruzsics Gergely főszervező.
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HIRDETÉS

Kinek
dolgozik az idő?

Ki ne hallott volna olyan esetet, hogy valamelyik rokona,
ismerőse, kollégája olyan régen pereskedik, hogy már
maga is alig emlékszik az ügy szereplőire és arra, hogy
mi miatt is pereskednek tulajdonképpen? Ki ne hallott
volna 10-12 éve vagy még ennél is tovább tartó polgári és
büntető-perekről? Ilyesmi bizony előfordul. De van megoldás: ne nyugodjon bele, kérjen kártérítést!

Hazánk már az Unióba történt belépésünk előtt csatlakozott az
Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Ez az Egyezmény óvja
a legalapvetőbb, közöttük a tisztességes bírósági eljáráshoz és a
polgári és büntető peres eljárások ésszerű időn belüli befejezéséhez fűződő emberi jogokat. Az Egyezményben garantált
alapjogok érvényesülése fölött a strasbourgi Európai Emberi
Jogi Bíróság őrködik, immár 60 esztendeje. Az Egyezmény és
a Bíróság joggyakorlata szerint minden csatlakozott államnak,
így Magyarországnak is, kötelessége, hogy az adófizetők pénzéből olyan hatékony igazságszolgáltatási rendszert működtessen, amely biztosítja, hogy a polgári és a büntető eljárások
ésszerű időn belül végérvényesen lezáruljanak. Ezzel a követelménnyel ugyan elvileg minden állam egyetért, a gyakorlatban azonban mégis nehezen valósul meg, hazánkban is
komoly aggodalomra ad okot a hosszú évekig elhúzódó peres
eljárások száma – még ha a bírósági igazgatás szereti is ezt a
tényt kevéssé jelentősnek föltüntetni.
A rendkívül hosszan elhúzódó perek miatt a strasbourgi
Bíróságtól kártérítést lehet igényelni, amennyiben az érintett
maga nem járult hozzá a pere elhúzódásához, minden lehetséges hazai jogorvoslati lehetőséget jóhiszeműen kihasznált és
ennek ellenére sem kapott méltányos kártérítést. Az utóbbi pár
év óta itthon is van lehetőség arra, hogy a csigalassú peres
eljárások miatt az érintettek méltányos kártérítést követeljenek
attól a hazai bíróság(ok)tól, amely(ek) előtt az eljárás folyt.
Ennek az igénynek a bíróság ellen indított – kötelezően sürgősséggel lefolytatandó - kártérítési perben lehet érvényt
szerezni. Ha aztán a bírósággal szembeni per mégiscsak eredménytelen lenne, vagy a kifizetendő kártérítés sem nem méltányos mértékű, sem nem gyors és hatékony, tovább lehet vinni
az ügyet a strasbourgi Bíróság elé, ahol az alperes már a
Magyar Állam. Ebben a perben kell aztán bizonyítani, hogy a
hazai bírósági eljárás – figyelemmel az adott ügy sajátosságaira
– ésszerűtlenül hosszú ideig húzódott és emiatt a kérelmezőt
kár érte. Ha a strasbourgi Bíróság megállapítja, hogy az adott
eljárás valóban megengedhetetlenül hosszúra nyúlt, s az állam
nem tudja kimenteni magát a felelősség alól, kártérítést és költségtérítést ítélhet meg a kérelmezőnek. Ez általában 1.0001.500 € körül mozog, az eljárás minden egyes évére számítva.
Olyan ügyekben, ahol a személy jogai különösen veszélyeztetve voltak (pl. munkaügyi vagy az egészségi állapottal kapcsolatos ügyekben) ez az összeg 2-3.000 €-val még nőhet is. A
megítélt kártérítést aztán az elmarasztalt állam a költségvetésből –vagyis sajnos valamennyi adófizető pénzéből – fizeti
ki a károsult részére.
Az első lépés tehát a hazai kártérítési eljárás az ésszerűtlenül
hosszú ideig tárgyalgató bíróság ellen, s ha ez nem nyújt hatékony és méltányos kártérítést, kezdődhet az eljárás a strasbourgi Bíróság előtt.
Ez sem túl gyors
dr. Szlávnits László
ügyvéd ■ attorney-at-law ■ avvocato ugyan, de az ilyen
típusú perek zömét 2SZLÁVNITS ÜGYVÉDI IRODA
3 esztendő alatt megLaw Office ■ Studio Legale
nyugtatóan lezárja az
www.szlavnits.eu
1068 Budapest, Dózsa György út 108 európai bírói testület.
Van tehát értelme megTel: +36 1 354 0071
próbálni, van esély.
Fax: +36 1 700 1933
Skype: dr.szlavnits.laszlo
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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

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

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.

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
Február
Február
Február
Február
Március

3-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
10-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
17-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
24-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
3-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

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.

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.

Derékfájásban
hátfájásban gyógyulni

vágyóknak HÁZNÁL
történő kezelését vállalja
egészségügyi végzettségű,
masszázsban másfél
évtizedes tapasztalattal
természetgyógyászatban is
jártas gyógymasszőr.
Pomázon és környékén
leinformálható vagyok.

Nagy Loránd
06-20/9452664

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ!
Gondoskodjon gázkészüléke
karbantartásáról!

Hogy miért?

- Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét!
- Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid!
- Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében!

Hívjon most!
Jónai Péter 30 / 9709 761

Épületgépész technikus, gázkészülékszerelő
Bluered Kft.
MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2011
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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: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház) - Tamás
Gábor ferences atya
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
18:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)
Erdődi Ferenc atya

Basic Táncstúdió

Színházi tánc, Társastánc,
Kortárstánc, Tündér-tánc,
Táncos torna
Jelentkezés:
20 / 415 61 28
folmeg.barbara@tancpalota.hu

REDŐNYÖK

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

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

KÉPRIPORT

A Magyar Kultúra Napja
Január 19-én szombaton este a pomázi alkotó-szín-és
zeneművészek adtak randevút a szépszámú közönségnek a
művelődési házban. A kiállító művészek- Ásztai Csaba,
Barkóczi József, H. Csuta Anna, Imre Lajos, Jakab
György,Kiss János, Orgoványi Anikó, Papp Erzsébet, Petrás
Mária, Reszler Gábor, Seres János, Szűcs László - hitet tettek az alkotás közösségformáló és teremtő ereje mellett.
Fehér Juli és Balázs László Gábor előadásában Ady,
Vörösmarty, Csokonai, Reményik, Wass Albert, Nagy
László és Kölcsey versei a haza, a nemzet, az otthon
szentségét, féltését tárta elénk. A zenei élményt Berkó
Gábor, Borbély Mihály, Talán Miklós játéka szolgáltatta.
Duró Imre – a kulturális bizottság elnöke – köszöntőjében a
Himnusz születéséről, az emlékezés szomorúságáról és a
művészet befogadásáról tett említést. A zárszó után messze
volt a zárás.
Gáspár Sándor
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