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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Közös célunk a rezsicsökkentés

Ha kilépünk az utcára most már talán elmondhatjuk elvonult a tél, s minta a tavasz itt sem lett volna.
Bárhogyan is mi emberek itt európa közepén elvégezzük a szokásos munkákat behegesztjük a tél
okozta sebeket, elültetjük a kikelet virágait. Vicsi
László polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből
kiderül hasonlóképpen van ez egy város önkormányzatának életében is.

- A második polgármesteri
ciklusából eltelt három év.
Jövőre parlamenti és önkormányzati választások
lesznek. Foglalkoztatják-e
már a személyéhez is kapcsolódó események?
- Elsősorban Pomáz ügyeivel foglalkozom, ezzel bíztak meg az emberek, de természetesen politikusként,
megyei önkormányzati tagként figyelemmel kísérem a
pártok akcióit is. Az teljesen
világos, hogy a választási
kampány elkezdődött. Nekünk, politikusoknak, eseménydús esztendő lesz 2014.
Nemcsak parlamenti és önkormányzati választás jön,
hanem európai uniós is. Bár
vannak olyan híreim is, ha
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lehet az országgyűlésit és
az európait összevonják,
könnyítve a szavazók és a
szervezők dolgát.
- Az eddigieken kívül figyelemmel kíséri a közvélemény kutatásokat is?
- Ez nálam szakmai ártalom.
Hosszú ideig a Fidesz központban dolgoztam, nap
mint nap kötelező feladvány
volt a közvélemény kutatások elemzése. Most, polgármesterként sokkal többet
találkozom az emberekkel.
A hétfői fogadó órákon, az
utcán, a boltokban, a postán,
a rendezvényeken. Természetesen beszélgetünk. Politikáról is. Elmondják mi a
véleményük az országos,
vagy a helyi eseményekről.

A találkozásokból sok következtetést lehet levonni.
- Mostanában a szokottaknál is nagyobb lehetősége
van a lakossággal találkozni, mert csütörtök délutánonként a HÉV állomáson Kósa Anikó alpolgármester asszonnyal, aláírásokat gyűjt a rezsicsökkentés támogatására. Hogyan
fogadják az emberek?
- Úgy látom először meglepődnek, hogy a polgármester is gyűjt. Számomra
ez természetes, hiszen a
Fidesz megalakulása óta a
párt tagja vagyok - ezt soha
nem tagadtam és nem is
fogom - így rengeteg olyan
munkában vettem már részt,
mint ajánló szelvény gyűjtés, aláírás gyűjtés, vagy
plakátragasztás. Tehát kötelességemnek érzem, hogy
legalább hetente egyszer az
utcán legyek a gyűjtőívekkel. Az emberek az állomásra a munkahelyükről érkeznek. Ki fáradtan, ki frissebben. Igyekeznek haza.
Elég nehéz megállásra bírni
őket. Többeknek el kell
magyarázni, miről szól a
rezsicsökkentés, mi a közös
célunk vele. Mindenki a
saját ügyeivel foglalkozik, a
politikusoktól eltérően még
nem készülnek a 2014-es
választásokra. Ennek ellenére a megszólítottak 60-70
százaléka érdeklődéssel fordul felénk. A fiatalok is járják a várost, az aláírások
gyűlnek.
- Térjünk át az időszerű
helyi ügyekre! Lesz-e új
műfüves futballpálya?
- Néhány órával ezelőtt
beszéltem Egervári Sándorral és Halmai Gáborral, a
focisuli vezetőivel. Ismert,
hogy az ő megkeresésükre
az önkormányzat hosszú tárgyalásokat folytatott a szerb
egyházzal. A temetőből
szerettek volna területet
kapni az új műfüves pálya
számára. A szerb püspök, a
pomázi szerb egyházi elöljárókkal egyetértésben a
kérést elutasította. Ezért
más megoldásokat kell találni. Megvizsgáljuk: miként
lehetne az Alcseviczában

fenntartott 4 hektáros rekreációs területen sportközpontot építeni. Az egyéb létesítmények mellett itt kaphatna
helyet két labdarugó pálya
is. A terület közel van a
Béke utcához, a közművesítését 100 millió forintból
meg lehetne valósítani. Nem
mellékes, hogy a beruházás
a környező telkek árát is
jelentősen emelné.
- Telik az év, egymást
követik a Pomáz 2013
eseményei. Kedvező volt a
focimaraton visszhangja,
most pedig következik a virágültetés.
- Az önkormányzat kérésére
Czilinger Attila kertész
nevelt 2400-2500 bársonyvirág palántát. Ezeket a kertbarátok ajándékozták a városnak. Én a városháza kertjében, a Hétszínvirág óvodában és a Mátyás király
Általános iskolában segédkeztem. Vettünk több száz
árvácskát is, ezeket a városháza környékén ültettük el.
- A település földútjain
munkagépek dolgoznak.
Igyekeznek eltűntetni a tél
sebeit.
- Megígértük a földutak
járhatóvá tételét. Minden
nap kimegyek a munkaterületre. Ahol a lakosság
problémákat jelez, a lehetőségek szerint orvosoljuk
azokat. Figyelünk a vízelvezetésre is, nemcsak a
Majdán Poljén, hanem a
Meselián is.
Rövidesen kezdjük a bitumenes utak kátyúinak a
kijavítását. A Szentendrére
vezető hátsó utat előre vettük, mert ott nagy a forgalom. Ott már végeztünk. Azt
remélem, hogy a nyár elejére a város útjai jól járhatók
lesznek.
- A polgárőrök új gépkocsival járnak. Az önkormányzattól kapták?
- Igen. A költségvetésben
szerepeltetett összeget 1 millióval megemeltük, mert a
polgárőrök régi autója mármár használhatatlanná vált.
Lecserélték összkerék meghajtású járműre, hogy minden utcánkon járőrözhessenek.
Vicsotka Mihály

KULTÚRA

Emlékkoncert

Április 15-én, hétfőn este a
Teleki-Wattay Művészeti
Iskola Hangversenytermében rendezett koncerten születésének 170. évfordulójára emlékezve
Edward Grieg norvég zeneszerző művei hangzottak el.

Eperjes Károly Pomázon

Április 18-án a művelődési házban -e műfajok feletti esten,
együtt voltunk mindannyian, kiket a hit, az erkölcs, a család
és a nemzet szentsége éltet. A színpadon zajló diskurzusban
a XX. századi Istenkereső költők versein keresztül éltük az
időt, fogalmaztuk kérdéseinket, kerestük válaszainkat. G.S.

Vidám Vándorok

Interaktív, vagyis a gyermek hallgatóságot is aktívan
bevonó mesejátékot varázsoltak színpadra a Vidám
Vándorok társulat tagjai Pomázon a művelődési
házban „A csodatrombita” címmel. Az előadást magyar népdalok színesítették.

A Dzsungel könyve

Április 6-án és 7-én délután A dzsungel könyve
című zenés játékot adták
elő a művészeti iskola növendékei. A darabot Borbély Ibolya rendezte, vezényelt Méhes Imre.

Jazzmania, Tallabille

2013. április 19-28. között került sor a hagyományos
Teleki-Wattay Művészeti Napok rendezvényeire, mely
Pomáz egyik kiemelkedő kulturális eseménye.
A nyitó napon a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar adott tavaszi
koncertet Széplaki Zoltán vezényletével,amit 21-én megismételtek a növendékek. Másnap nyílt napot tartottak az
intézményben, ahol az érdeklődők órákat látogathattak és
kipróbálhatták a különböző hangszereket. 23-án nyílt meg

az iskola képzőművészeti tanszakának kiállítása a
Testvérmúzsák Galériában. A következő este a jazzé lett. A
Jazzmania Bigband lépett fel, „előzenekaruk” az iskola jazz
tanszakos növendékei voltak. A Jazzmánia Big Band 2000
februárjában alakult a XVI kerületi Rácz Aladár
Zeneiskolában. Repertoárjukon a swing mellett a latin és a
fúziós rockzene is megtalálható.
Pénteken és szombaton (26-27.) került sor az országos
tekerős találkozóra, mely egész napos szakmai programot
jelentett. Első napján este a Fölszállott a páva című
műsorból ismerős Tallabille együttes lépett föl, az ő
műsoruk után táncház következett. Szombaton a volt
növendékek adtak hangversenyt valamint a népek zenéje
koncertet hallhatták az érdeklődők . A rendezvénysorozatot
vasárnap este a TWMI zenés színpadának A dzsungel
könyve című előadása zárta.

Városi versmondó verseny

Immár 5. éve rendezi meg a Mátyás Király Általános
Iskola, Pomáz város költészet napi versmondó versenyét
Tisztelet a költőknek címmel. A város három iskolájából
70 versmondó szereplésével április 12-én a két tagozaton
külön zajlott a nemes versengés.
A verseny az 5. évfordulónak köszönhetően még inkább
meghitt és izgalommal teli légkörben folyt, s a zsűri nehezen tudott dönteni a sok színvonalas, átélt versmondást
hallgatva. Az alsósokat értékelő zsűri Gaskó Balázs, a
Magyar Televízió műsorvezetője, több ifjúsági program
szerkesztője, Juhár Jánosné, magyartanár, a Sashegyi Sándor Általános Iskola volt igazgatója és Szalontainé Simon
Katalin, a Hétszínvirág Óvoda vezetője volt.
A felsősöknél: Börcsök Mária, író, költő, publicista, középiskolai magyartanár, Gáspár Sándor előadóművész, a
Művelődési Ház igazgatója és Szalay Ádám, a TV2 főszerkesztő-riportere értékelte a produkciókat.
Eredmények az alsó tagozatban: I. évfolyamon: I. Mihály
Zsófia 1.b; 2. évfolyamon: I. Dobos Dorottya 2.d; 3. évfolyamon: I. Szalay Eszter Emma 3.a; 4. évfolyamon: I. Csaran Fruzsina 4.b. Felső Tagozatban: 5. évfolyamon: I. Kiss
Balázs 5.a; 6. évfolyamon: I. Szász Nikolett 6.a; 7-8. évfolyamon: I. Alatrach Fuad. Középiskolában: I. Zoltán Anna 11. o.
Minden versenyzőnek köszönjük a lelkes versenyzést, a helyezetteknek pedig szeretettel gratulálunk! Az első helyezést elért tanulók továbbjuthatnak a Pest megyei versenyre,
melyhez sok sikert kívánunk!
A szervezők nevében Simoncsicsné Jokkel Nóra
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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.

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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Hírek
röviden
Az idén is lesz Közoktatásért Díj

A pomázi képviselőtestület ebben az évben is nyilvánosan
meghirdeti a Közoktatásért Díj pályázatát.
A Közoktatásért Díjat Pomáz Város Önkormányzata 2007ben a Kulturális Bizottság javaslata alapján hozta létre, melyet kiemelkedő közoktatási tevékenységért adományoz.
A díjat Pomáz Város polgármestere adja át annak a közoktatásban dolgozónak, akit az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági
Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület kiválaszt.

Gyászmise a doktor úr emlékére

Örök nyugalomra helyezték Dr. Brezanóczy Jánost városunk szeretett és köztiszteletben álló orvosát. Emlékére március 27-én este gyászmisét tartottak a római katolikus templomban.

Fülöp kurzus

A Szent András evangelizációs iskola szervezésében tartott
egyházi kurzusnak adott otthont április 19-21. között a
Pomázi Szent István király plébánia.

Szerviz út

Korábban csak helyrajzi számon szereplő terület kapott
utcanevet a képviselő testület döntése nyomán. Lakossági
kérelem alapján a 054/8 és a 054/720 helyrajzi számú közterület ezentúl Szervíz út lesz, ezzel is elősegítve az ipartelepen való jobb tájékozódást.

Útfelújítás

2013. március 18-án a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átadta
a kivitelezőnek a 1112 jelű út Szentendre InterSpar -Pomáz
- Hősök tere közötti szakaszát, mint munkatületet, a
tényleges munkák azonban főleg az időjárás miatt csak
április közepén kezdődtek el. Az érintett úton közlekedőknek félpályás lezárással kell számolniuk, amit nappal
jelzőőrök éjjel forgalmi lámpák irányítanak. A beruházás
során az út burkolatát felújítják, egyes részein alapozását
megerősítik. A munkálatok várhatóan….ig tartanak.

Pumik a Magyar Várban

2013. április 21-én Pomázon a Magyar Várban Kihajtási
ünnep címmel egész napos terelőkutya bemutatót tartottak.
A programok közt szerepelt Speciális Pumi CAC kiállítás,
pumi főtenyészszemle, Pásztorkutyák képességvizsgálata
(Karakterteszt), Pásztorkutyák Munkaversenye, Hagyományos Terelő Országos Bajnokság 1. minősítő fordulója
valamint a Terelési Ösztönpróba Pásztorkutyák részére.

ÖNKORMÁNYZAT

Változások a településrendezési tervben
Nagy fába vágta a fejszéjét a pomázi
önkormányzat, amikor a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatába kezdett, hiszen az ezeket követő
változtatások számtalan érdeksérelemmel járnak, a szükséges tervezői
munka pedig anyagilag jelent megterhelést az amúgy is szűkös kassza
számára. A képviselők ezen kívül
döntöttek ingatlan értékesítésről,
óvodai csoportok indításáról és elfogadták a 2014. évi költségvetés koncepcióját is.

A testület tudomásul vette a Pomáz
város önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek tekintetében
végzett belső ellenőri jelentést. Az ellenőrzések a jogszabályoknak megfelelően, a testület által korábban elfogadott ellenőrzési terv alapján történtek. Az ellenőrzések során büntető,
szabálysértési, fegyelmi eljárás megindítására nem volt szükség.
A képviselők meghatározták, a 2013/2014. évben indítható óvodai csoportok számát. Ezek szerint a Hétszínvirág
Óvodában 9, a Napsugár Tagóvodában
3, a Mesevölgyi Tagóvodában 5 és a
Mesedombi Tagóvodában 3 óvodai
csoport indítását engedélyezi. Az öszszesen 168 gyermeket vettek föl. A jelentkezők száma 2013-ben is meghaladta az a rendelkezésre álló keretet,
így a Polgármesteri Hivatal bizottságot
szervezett, mely 2013. 03. 27-én és
2013. 04. 10-én összeült és javaslatot
tett az óvodai felvétel egységes szempontjaira. A bizottság tagjai az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek voltak.
Pomáz Város Önkormányzata 2010.
májusában fogadta el a településrendezési tervek legutóbbi átfogó felülvizsgálatát. Ebből számtalan kisebbnagyobb téma, probléma kimaradt.
Másrészt már az elmúlt egy évben számos megoldandó feladat felmerült:
néhány esetben az önkormányzati ingatlanok helyzetének javítása, piacképesebbé tétele érdekében, néhány
esetben korábbi hibás döntések miatt
felmerült kártalanítások miatt, más
esetben jogos lakossági igények következtében kellene módosítani a településrendezési terveinket, illetve a helyi
építési szabályzatot.
Fentiek miatt 2011. májusában a képviselő testület elhatározta a felülvizsgálatot, de számos okból - például az
anyagi fedezet hiánya - a tervezői megbízás elhúzódott. Az azóta eltelt idő is
több változást hozott és az igényeket is
a rendelkezésre álló fedezethez kellett
igazítani. Vicsi László polgármester elmondta, hogy igen nagy munkával
száznál is több módosítást kellett

előkészíteniük. Ezek igen szerteágazóak. Szükségessé vált többek
között a Budakalászt elkerülő út terveinek pontosítása ott, ahol az önkormányzat kártérítési igénye felmerülhet,
ezen kívül az Alcsevicára vezető
feltáró út nyomvonalának módosítása,
valamint a Pomázt elkerülő és Szentendrét elkerülő út kijelölése úgy, hogy
minél kisebb kártérítési igényt jelentsen az önkormányzatnak. Rendkívül fontos a szabályozási terven ábrázolt útszélesítések illetve az új útnyitások felülvizsgálata. Pontosítani és
néhol kisebb mértékben módosítani
kell az övezeti határokat, némely esetben pedig szükségessé vált új övezet
létrehozása is. Feladata lesz a tervezési
munkát elnyerőknek a különböző
védettségek lehatárolásának pontosítása többek között például a műemlékek vagy a Natura 2000 alatt álló
területek esetében. Rendkívül fontos az
elmúlt időszakban beérkezett lakossági
észrevételek és kérelmek vizsgálata.
A rendezési tervhez kapcsolódóan az
ez év januárjától módosuló törvényi
feltételek előírják, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált települesfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök (településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat) véleményezési eljárásában a partnerségi
egyeztetés szabályait kell figyelembe
venni, ha ezek kidolgozása, illetve
módosítása 2013. január 1-jét követően
indul. Ennek megfelelően a pomázi
testület megalkotta a partnerségi
egyeztetés szabályait, amelyben meghatározták a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjét és a partnerek körét.
Ez utóbbiak lehetnek a városban lakó
vagy tarózkodási hellyel bíró magánszemélyek, ingatlan tulajdonosok, a
Pomázon bejegyzett építészeti, mérnöki, szakmai érdekképviseleti szervezetek, helyi bejegyzésű civil szervezetek,
az itt székhellyel vagy telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek,
cégek, valamennyi, a településünkön
működő, az Országgyűlés által elis-

mert egyház, vallásfelekezet és vallási
közösség.
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény alapján a
településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott,
politikai pártnak és érdekképviseletnek
nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület.
A Partnerek az adott véleményezési
eljárásba, az Önkormányzat Polgármesteréhez a véleményezési eljárás
során keletkező első tajékoztatásban
megadott határidőig benyújtott irásbeli
kérelemmel illetve vélemény, javaslat,
észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be.
p.p.

Helyreigazítás az utalható
1%-hoz

Előző számunkban tévesen közöltük egy
adószámot, mellyet most szeretnénk javítani. A hibáért elnézést kérünk.

Pomázi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület:
19181730-1-13

Felhívás

A Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár 2 fő 4 órás takarítói
állást hirdet május 15-i munkába
állással. A jelentkezéseket május
10-én 16 óráig személyesen, postán, vagy e-mailen lehet beadni.
Kérjük, hogy azok jelentkezzenek, akik rugalmas munkaidőt,
szombat- vasárnapi munkarendet
is tudnak vállalni.
Az új törvény szerint nyugdíjasokat nem tudunk alkalmazni.
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KÖZÉLET

Ünnep
a cserkészcsapatnál

2013. március 23-án ünnepi szentmisére hívták a Szent István Király
Plébániatemplom harangjai Pomáz
város lakóit. Ünnepelni, hálát adni,
emlékezni gyűltünk össze a csapat
alapítójának Leidinger Gyula bácsinak 100. születésnapjához (1913. április 15.) közeledvén.

Műszerészként, tűzoltóként, és sokféle
társadalmi szerepvállalásából eredően
közismert és tiszteletben álló személyisége volt az egykori falunak.
Azt már csak kevesen tudják róla, hogy
az 1930-as évek elején (talán 20 évesen) ő alapította meg a 937. Szent Tarzicius Cserkészcsapatot. Szeretettel,
tisztelettel beszéltek róla egykori társai,
akik közül ketten jelen lehettek a szentmisén. Jó egészséget és békés, boldog
napokat kívánunk azoknak, akiknek
fizikai erőnléte ezt már nem engedte.
Tisztelettel és szeretettel őrizzük az
alapítók emlékét, akik nem csak megtanulták, de életük során be is tartották a
10 cserkésztörvényt.
A hosszú ideig tartó kényszerű hallgatás
után 1991. március 20-án alakult újjá
a csapat. Ezt a napot minden év márciusában cserkészmisével fogjuk megünnepelni. Huszonhárom éve jelentős
létszámmal, felkészült vezetőkkel működik a csapat, ahová ma is folyamatosan várják a gyerekeket. Reméljük,
nem csak a város, de az egész társadalom számára hasznos, tapasztalt,
testben és lélekben erős fiatalságot sikerül belőlük formálni.
További eredményes munkájukra kér-jük
Isten bőséges áldását, hogy mindig jó
példával járjanak, nem csak a rájuk
bízott cserkésztestvérek előtt.
Lengyel Ferencné, öreg cserkész
Pomáz, 2013. április 22.
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Új turistautak Pomázon

Az MTE Pomázi Osztálya csak tavaly
alakult, de máris látványos dolgokat
produ-kált. A társaságunk magját a
Pomáz Körül-Belül teljesítménytúra
rendezőgárdája adja. Első komolyabb
munkánk, hogy a Czibulka J. menedékháznál (Kőhegy) lévő zászlótartót földig visszabontottuk, az alapozást megerősítettük, majd az eredeti
állapotába visszaépítettük. Közben a
menedékházhoz vezető zöld jelzést
teljesen felújítottuk. A tavalyi év során több jól sikerült túránk is volt.
Nagyon jól együttműködünk a város
környezettudatos szervezeteivel. Tagja vagyunk a Pomázi Zöld Fórumnak.
A legjobb kapcsolatunk mégis a
Pomáz Város Egészség Klubjával
alakult ki. Ők az idén már a minden
hónap első hétvégéjén lévő túrák
társszervezői lettek. Voltunk a Kőhegyen, a Szurdokban, és legutóbb
áprilisban a lomhegyi rakétabázisnál
és a Bölcső hegyen is. Közben a
másik fontos tevékenységünket, a turistautak gondozását is végezzük.
Idén itt is jelentős eredményt értünk
el. Április 20-án kicsi, de lelkes csapatunk elkezdte felfesteni a sárga sáv
turistajelzés új szakaszát a HÉV állomástól a Szent István parkon át az
Árpád szoborig, majd onnan a Majdin

tovább Csobánka felé. Mi így köszöntöttük a Föld napját. Még idén, vagy a
jövő év elején egy új jelzést festünk a
Kevélyek felé a Barát patak völgyén
keresztül. Ezek apró, de jelentős lépések Pomáz bakancsos turizmu-sának fejlesztéséhez.
Lujó

Emlékezés Glykais Gyulára

Akiért Szolnokra mentek a pomáziak

130 évvel ezelőtt, 1893. április 9-én
látta meg a napvilágot Pomázon
Glyakis Gyula, nevét és tanulmányi
eredményeit megtaláljuk szülőfaluja
iskolai évkönyvében.
19 éves korában kötelezte el magát a
vívás mellett és mérnök-tisztviselőként kedvtelésből sportolva csapatban
1928-ban és 1932-ben is olimpiai bajnok, egyéniben 1929-ben Európa bajnok lett. Második aranyérme után

Pomáz képviselő-testülete jegyzőkönyvben örökítette meg jeles szülötte érdemeit, és öttagú küldöttséget
menesztett Szolnokra, ahol tisztviselőként dolgozott, az olimpiai bajnok
személyes köszöntésére. Eleink tehát
jó pédával jártak elöl, illő, hogy mi
utódok se feledkezzünk meg városunk
szülöttéről. Ezzel az 1928-as olimpián
Nápolyban készült fotóval tisztelgünk
emléke előtt.
p.p.

Rajzverseny

Az Izbégi Általános Iskola immáron harmadik alkalommal
rendezte meg a "Tarka-barka Daloskönyv" című rajzpályázatát.
Fő célul tűzték ki a zene és a képzőművészet összekapcsolását, annak közkinccsé tételét. Ezen az alkotó folyamaton keresztül nekünk, pedagógusoknak jó lehetőség nyílt a
magyar népzene-népművészet integrálására, a gyermekek
képességeinek kibontakoztatására, miközben érzelmi intelligenciájuk is érlelődött, formálódott.
A rajzpályázat témája az általános iskolai ének-zene
tankönyvek bármelyikéből 1-1 népdal illusztrálása volt,
színes, szabadon választott technikával, A4-es méretben.
A pályázatra 790 pályamű érkezett, az 1. osztálytól egészen
a nyolcadikosokig, több kategóriában, korcsoportonként.
Ezekből 58 lett kiállítva.
A független zsűri neves alkotóművészekből:Várbíró Kinga
szobrászművész, Vágási Tamás festő és ötvös iparművész,
valamint Kelemen Marcell festőművészekből állt. Az egyedi ötletek igényes kivitelezését értékelve az 1-2. osztályos
korcsoportban 3 egyéni díjat és egy csoportos nívódíjat osztottak ki. A csoportos nívódíjat a mi iskolánk 1. a osztálya
nyerte el, és engem - mint a csoport felkészítő tanárát kimagasló pedagógiai munkámért külön oklevéllel díjaztak.
A kiállítás az Izbégi Általános Iskola aulájában április végéig megtekinthető.
Sashegyi S. Általános Iskola - Hlavacska Orsolya

A Pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti
Szakközépiskola és Szakiskola a vidéki iskolák közötti
mozgósítási futóversenyben a III. helyezést érte el.
Intézményünk összesen 322 fővel nevezett 2012-ben a BSI
eseményeire. Ezzel, két alkalommal is elhoztuk a fődíjat,
ami 100.000-100.000 Ft-os vásárlási utalvány volt.
Gratulálunk a résztvevőknek, szervező pedagógusoknak!

OKTATÁS

Hírek a német iskolából

Az elmlút bő egy hónapban is eseménydús életet élt a
pomázi német suli, sportversenyek, vetélkedők, tették
változatossá a tanulás mindennapjait.
Az egészséges életmódra nevelés jegyében folytatódik péntek délutánonként az úszásoktatás Szentendrén, a Katonai
Főiskola uszodájában. A gyerekek az iskola elől indulnak
busszal, és ugyanoda érkeznek vissza.
Március 19-20-án nyílt napokat tartottunk. A szülőknek lehetőségük nyílt betekinteni iskolánk életébe. Március 22-én
megemlékeztünk a víz világnapjáról. Mindenki kék ruhában
jött iskolába, így szerettük volna felhívni a figyelmet a
környezet és a Föld vízkészlete védelmének fontosságára.
Ezen a napon a Pomáz éve keretében szervezett focigála
helyszínéül szolgált iskolánk tornacsarnoka. Minden résztvevő lelkesen rúgta a bőrt 2013 percen keresztül. Márciusban magasugró verseny zajlott a felsősöknél. A legjobb
eredményt Kreizler Patrik (5.o.), Szappanos Benedek (6.o.),
Toldi József (7.o.), Kreizler Alex (8.o.), valamint a lányok
közül: Malárik Anett(5.o.) és Szabó Niki (7.o.) érték el. Az
alsóban prózamondó verseny került megrendezésre. Az 1.
helyezést Török Bence (2.o.), a 2. helyezést Türk Evelin

(1.o.) és Lukovszky Anna (3.o.),a 3. helyezést Kurucz
Brigitta (1.o.) és Horváth Imre Krisztofer (1.o.) érte el. A
"helyesen, szépen magyarul” vetélkedő 2. fordulójának
nyertese lett szövegértésből Malárik Máté (2.o.), Kovács
Gergő (3.o.), Oláh Vivien (4.a), Szabó Máté (4.b). Nyelvtanból pedig Buczkó Eszter (2.o.), Lukovszky Anna (3.o.),
Oláh Vivien (4.a), Kovács Bence (4.b) .
Március 25-26: "nyuszi-kupa" sportverseny volt alsósoknak
és felsősöknek, játékos, ügyességi feladatokkal. Április 10én pótoltuk az időjárás szeszélye miatt elmaradt húsvéti
tojásvadászatot. Nemcsak a kicsik, de még a ballagó "öregek" is lelkesen keresték az udvaron elrejtett tojásokat.
Április 12-én városi szavalóversenyen vettek részt alsós,
felsős diákjaink. Ápr. 20-án a 2013 Pomáz éve rendezvénysorozat alkalmából virágültetési akciót szerveztünk. Köszönjük a diákok, szülők és leendő elsős gyerekek családjainak lelkes részvételét. Ápr.22-én a föld napja alkalmából
mi is megpróbáltuk környezetünket szebbé, tisztábbá varázsolni. Máj.7-én tavaszi papírgyűjtés lesz. Évek óta két
alkalommal, ősszel és tavasszal gyűjtik a gyerekek a háztartásokban felhalmozódott papírhulladékot. A papírért
kapott összeg a diákönkormányzat és az osztályok pénztárcáját gazdagítja. Most a tanév végén megrendezésre kerülő
gyereknapi programra gyűjtünk, ahol jobbnál jobb dolgokkal szeretnénk diákjainkat megörvendeztetni. Lesz itt óriási
ugrálóvár, élő csocsó, lufihajtogató bohóc és még sok meglepetés. Örömmel fogadjuk papír felajánlását, szükség esetén érte is megyünk.
Balog Ilona
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POMÁZ ÉVE 2013

A föld napja

2013 virág elültetését hirdették meg a Föld napjára városunk
körzeti képviselői, de Czillinger Attila kertész és a kertbarátok
segítségével még ennél is többel ékesítették föl lakóhelyünket.
A „hagyománnyá” váló időpontban, vagyis április 20-án 13
órakor kezdődő eseményhez többen is csatlakoztak. Vicsi
László polgármester a Városháza környékén ültetett, Kósa
Anikó alpolgármester szervezte a teljes programot, s közben
saját körzetében több helyen is közreműködött a virágosításban.

GYERMEKNAPI
FUTÁS

Május 25-én szombaton, a POMÁZI GYERMEKNAP
keretében, 13 órától indítjuk a 2013 km FUTÁS POMÁZON nevű rendezvényünket, melynek során 2013 kmnyi távolság regisztrált megtétele a cél. Fiatalok, idősek,
babák és mamák, sprinterek és maratonisták, csapatok és
szólisták most rajtunk a sor!
A futók számára egy 500 és egy 2000 méteres kör pályán lehet tetszőleges mennyiséget teljesíteni. Ennek értelmében az edzettségi szintnek megfelelően, a minimum
távolság többszöröseiből lehet választani. A kis kör a forgalomtól teljesen, a nagy kör pedig részlegesen lezárt
többnyire sík területen, főleg aszfalton halad. A 2013 km
futás Pomázon nem verseny! Nincs stopper, ellenfél,
csak társak a célban: ami egynek nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen! Helyezéseket, időt nem számolunk,
csakis a megtett kilométereket értékeljük!
A pályákat 13-15 óráig tartjuk nyitva. Regisztráció
12.30-tól 14.30-ig a Pomázi Művelődési Ház előtt (2013
Pomáz, Huszár u. 3.)
Mindenkit szeretettel várunk!
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Teknősverseny!

Pomáz éve 2013 alkalmából a rendezvénysorozat kabalafigurája, azaz Ternovszky Béla Teknőc Ernője előtt
tisztelegve a Pomázi Művelődési ház „Gyermeknapi
Teknősversenyt” hirdet.
A verseny időpontja: 2013. május 25. 10 óra.
Helyszíne: Pomáz Művelődési Ház.
Szabályok: A teknősöknek egymástól elkülönített füves pálya áll rendelkezésére 2013 mm hosszban.
A verseny mindvégig az állatok kíméletének messzemenő figyelembe vételével zajlik! A verseny közben az állatokat bármilyen módon zavarni, hozzájuk érni tilos!
Nevezni bármilyen legálisan tartható teknőssel május 20-ig lehet
a művelődési ház elérhetőségein, e-mailben vagy telefonon, a házi kedvenc és
gazdája nevének megadásával.

KÉPRIPORT

Versmegálló

Felhőtlen vers ünnep, gyönyörű napsütésben több száz gyermekkel. Egyénileg és csoportban, kicsik és nagyok, halkan
és harsányan versmondással a Költészet napján.
G.S.
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EMLÉKEZET

Nosztalgia
Milyen jó visszaemlékezni
rég történt dolgokra! Amikor még gyerekek voltunk
(’40-es évek vége, ’50 évek
eleje) játszottunk a felnőttek körül, s elmerengtünk,
mi a csodát tudnak annyi
mindenről, rég történtekről beszélni, kivel mi történt, hogy volt ez meg az,
háborús emlékek, stb.
Nagyanyám nővérééknek
volt egy vendéglőjük: „Kovács Pál vendéglője a turistákhoz” címezve. Emlékszem Ferenci bácsira,
Majtány bácsira, akik
napi vendégek voltak a
kocsmában, s vitték a prímet a történések elemzésében. Mi, unokabátyámmal
pedig - minthogy ott játszottunk - fültanúja voltunk e beszélgetéseknek.
Most, hogy megértem azt a
kort, mint azok a vendégek akkor, megértem őket.
Tisztelettel adózom emléküknek.
Egy régi kirándulás jutott
eszembe, mely felejthetetlen
maradt. Zsigmond fiatal
pap, aki csepeli bencés iskolából az államosítás miatt
került 1948-ban Pomázra,
úgy tudom, cserkész vezető
volt régebben. Nagyon agilis, jó szervező volt. A faluban mindenki - aki ismerte szerette. Bevezette a ministránsok képzését, vizsgáztatását. Ősszel és télen
diavetítést tartott: híres festmények, szobrok, épületek

diáit vetítették és mondták
el azokról a tudnivalókat. Az
egyszerű falusi gyerek így
ismerte meg Donatello, Michelangelo, Leonardo stb.
nevét, amely felnőttkorban
is ismerősként csengett.
Egy őszi délután ministránsgyűlés volt, sietni kellett a
tanulással, mert a nagyoknak (7. és 8. osztályosok,
Tamás Jóskára, Mészáros
Gyurira emlékszem) valamilyen iskolai ügyben menniük kellett. Egyszer csak
Hambalek Gyuri bácsi, a
harangozó és sekrestyés, bejön, s mondja, hogy egy
vadászt a Kőhegyen megtámadtak, kevés a lőszere,
vinni kellene neki. lőszert.
Két idősebb fiút bíztunk
meg a szállítással, Véber
Janit és Mészáros Tibit, akik
kis unszolásra elvállalták a
megbízást. Átvették a dobozt, melyet Gyuri bácsi
megrázott, valamik zörögtek benne: nyilván a lőszer.
A két fiú elment. A tanulás,
beszélgetés folytatódott.
Nem tudni, mennyi idő telt
el, de Gyuri bácsi ismét jött,
hogy a két küldöncöt valakik elkapták, nem értek a
Kőhegyre, menni kellene,
kiszabadítani őket. No, ennek fele sem tréfa! Megijedtünk, én kb. 6 éves
voltam, unokabátyám egygyel több, de aprók voltunk
bőven. De, ha menni kell,
hát menni kell. Az idő késő
délutánra fordult, s lett nagy

izgalom, rohangászás, még
Tölgyes Kálmán plébános is
előkerült, aztán indulás. El
az iskola előtt - akkor még
egy iskola volt Pomázon,
amelyik ma a Sashegyi irány a Vróczi út (ma
Damjanich u.) a kastély
mögött. Meg kell vallanom,
nagyon féltem, többen maratunk a papok mellett,
kezüket fogva. Alig értünk
ki a kastély mögül a jobboldali árokból a líciumbokrok felől nyöszörgést hallunk, Megyünk oda, hát a
két küldönc megkötözve az
árokban, azok nyöszörögtek. Nálunk meg működött a
„zabszem- effektus”. Lassan
sötétedett, az út baloldalán a
bokrokban töklámpák… Továbbindultunk, egyszer csak
elöl nagy kiabálás, rohanás.
Kiabálnak, hogy a töklámpások a gyűlésről korán
elment fiúk, el kell őket
kapni. Nos, a nagy futkosás
sikerrel járt, a küldöncök
kiszabadultak, a töklámpá-

Tisztelt Pomáziak!
Ez év március 12-én 67 esztendeje,
hogy 1032 pomázi németajkú magyar
állampolgárt szeretett hazájuk elhagyására kényszerítettek. Azok,
akik ezeket a fájdalmakat legjobban
érezték, már régen elhagytak bennünket. Annál nagyobb a meglepetésünk, hogy még sokan vannak volt
falunkban, akik megemlékeznek ezekre a borzasztó napokra, hol szüleink, nagyszüleink mindenüktől megfosztva egyik napról a másikra az
ország elhagyására kényszerültek.
Magam előtt látom a sok kisírtbánatos arcot. Nem tudtuk elképzelni, hogy miért bánnak velünk
ilyen gyalázatos módon. Hiszen, a
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háború után, „népi demokráciában
élünk”, legalábbis így nevezték az
akkori hatalom pribékjei.
Ez alatt a szó alatt, hogy demokrácia, én mást értettem! Ha bűnös
vagy, meg leszel büntetve, de utána
szabad ember vagy. Tudjuk, hogy a
diktatúra alatt sok ember életét
rabolták, kínozták, internálták és
gázkamrákban
megsemmisítették!
Minket pedig egy kicsit humánusabban kiraboltak és ok nélkül hazánk
elhagyására kényszerítettek.
Hosszú évek során sikerült beilleszkedni ebbe az új hazánkba, és
szorgalmunk által sokan egy aránylag jobb létben élhetünk. Sebeink

sosokat elkapták, így hát
csapatba állt a nép, és nótaszóval a Vattay utcán (ma
Vasvári Pál u.) le a Bem
József utcára, majd tovább a
templomig vonult a csapat.
A Bem utcán, ahogy mentünk, egy nő jött szembe
velünk, s amikor meglátta a
töklámpásokat, sikítva tűnt
tova az esti sötétben.
Igen jól szervezett kirándulás volt, ma is szinte
átélem minden percét, felejthetetlen volt.
Aztán, mert nagyon szerették Zsigmond atyát - mindenki így nevezte - ma látjuk, hogy politikai okból áthelyezték Csobánkára.
Búcsúmiséjére - melyen
rengetegen megjelentek kapott egy kerékpárt, s azt
úgy telerakták virággal a
hívek, hogy alig látszott ki a
kerékpár alól.
Pomáz, 2013. április 4.
Nagy Andor

már régen behegedtek és az évek
múltával baráti összeköttetések
jöttek létre. Ha Pomázra jövünk,
felcsillan a szemünk: megint otthon
vagyunk, és közösen énekeljük a
Magyar Himnuszt.
Engedjék meg nekem, hogy ezúton
megköszönjem az egyesületeknek és
Barátainknak, hogy ezt a megemlékező napot szervezték, illetve azon
részt vettek.
Abban a reményben, hogy ilyen embertelenség, ami velünk szemben
történt, többé nem fordul elő, zárom soraimat és kívánom, hogy ez a
soknemzetiségű ország – volt hazánk – békében élhessen.

Ettlingen, 2013. április havában
Plank Antal
Pomáz Város Díszpolgára

SPORT

Továbbra is a középmezőnyben

Kétszer is egy góllal maradt alul a
Pomáz ICO SE az MLSZ Pest megyei II. osztály Nyugati csoportjában. Küzdelmes, szoros meccseket
vívott Michna István csapata, sajnos
a négy összecsapás mérlege három
vereség és egy győzelem lett.

Vendégként szerepelt a Pomáz, a 20.
fordulóban mégsem kellett sokkal többet utaznia, mint ellenfelének, Budajenőnek. Az ő pályájuk ugyanis egyelőre
használhatatlan, ezért a játékosok
összedobták a pénzt és egy második
kerületi pályát béreltek ki.
A mérkőzésen az ICO-nak Lovas
Károly szerezte meg a vezetést, ezek
után a Budajenő is elért egy találatot,
ezt azonban a játékvezető nem adta
meg les miatt. Mindkét fél több
helyzetet is kidolgozott, de már- már
vert helyzetben is a remekül védő
kapusoknak sikerült menteniük. A
Budajenő edzője a mérkőzés után is
elismerőleg nyilatkozott a pomázi
kapus,
Korcsok
László
teljesítményéről. Az utolsó húsz percben kockáztatott a hazai csapat, hogy
legalább az egy pontot megmentse. A
három támadó sem segített azonban,
sőt a 90. percben Nickmann György
beállította a kettő-nullás végeredményt.

A 21. forduló nem sok jót ígért csapatunk számára, hiszen a listavezető
Dunakeszi otthonába látogattunk és
sajnos az eredmény is a papírforma

Korcsok László kapus teljesítményét még a Budajenő edzője is szenzációsnak minősítette

szerint alakult. Gól nélküli félidő után
3-0 arányban győzött a bajnokesélyes
gárda.
Április 16-án a Leányfalut fogadta az
ICO SE, nagyon kemény és küzdelmes
meccset játszva, amit a Pásztor László
játékvezető által testvériesen kiosztott
3-3 sárga lap is jelez. Félidőben még
két góllal vezetett az ellenfél. A második játékrész viszont még nagyobb
izgalmakat hozott, hiszen Varga Péter a
76. percben szépített, majd egy perc
múlva növelte előnyét a Leányfalu,
aztán a 80. percben Kult Ferenc találata nyomán alakult ki a 3:2 arányú végeredmény.
A 23. fordulóban a Duna túloldalán a
harmadik helyezett Göd gárdája várta a
Pomázt. Csapatunk a Korcsok LászlóGödöny Lóránd, Hubai Sándor, Kult
Ferenc, Juhász Tamás, Léhi Lóránd,
Varga Péter, Peller Albert, Bobák
Márk, Kecskés Mihály, Lovas Károly
összeállításban futott ki a pályára. Az
első félidőbn már 3:0-ra vezetett a
Göd, a 45. percben szépítettünk Varga
Péter találatával. A második játékrész
elején Lovas Károlynak sikerült bevennie az ellenfél kapuját. Ezután már
sajnos többre nem futotta, a bravúr
elmaradt.
A Pomázi ICO SE a 23. forduló után a
27 ponttal a 11. helyen áll.

Hetente háromszor az egészségért

Két évvel ezelőtt márciusban ezen a címen felhívást jelentettünk meg a Pomázi Polgárban, hogy a Városi ICO SE futballpályáján reggel hét órától bárki kedve és tehetsége
szerint futhat, tornázhat. A megjelölt kezdéskor többnyire a
kertbarátok jelentek meg, majd lassan csatlakoztak mások
is. Egy hónap után esetenként 18-20 különböző korú rótta a
köröket, vagy gimnasztikázott. A hölgyek háromszor anynyian voltak, mint a férfiak. Lassan szervezetté kezdett válni
a program, bemelegítés, labdázás, kocogás, beszélgetés.
Kialakult a tucatnyi törzs, a köréje szerveződő „udvar” az
elfoglaltság, a fizikai erő és egyéb személyhez kapcsolódó
jellemzők miatt változott. Mi tagadás, akadtak, akik egyszer
eljöttek, de többet nem láttuk őket. Ám olyan fénykép is
megjelent az újságban, amelyen a csapat Egervári Sándor
szövetségi kapitány társaságában köröz.
A késő ősz aztán megtizedelte a társaságot. Télen csak a legelszántabbak, hárman-négyen maradtak, akik a nap különböző szakában „gyötörték” magukat.
Miért írtam le mindezt? Mert újra itt a tavasz, s ha nem is a
kezdeti, szervezett módon, de 10-12 ember rendszeresen jár
a pályára, s igénye szerint mozog. Az egyik hatvan évéhez
közelítő hölgy, aki két éve sétával kezdte, ma 25-30 körnél
tart, amint mondja, az egészsége, kedélye „fényévnyit” javult, a világért sem, hagyna ki egyetlen napot sem. A másik,
talán nem sértek személyiségi jogot, bírónő, hasonlóan napjai részévé tette a mozgást. Az utóbbi időben fiatal párok
jelentek meg, felismerve, hogy a számítógépen és a tévén

kívül is van élet. Szóval szárba szökkent az elvetett mag. De
sokkal többen kihasználhatnák az adott lehetőséget. A pálya
bárki előtt nyitva áll. Reggeltől délig szinte mindig üres. A
„láb mindig kéznél van.” Egyre gyakrabban látom, hogy
városunk lakói az útszélen vagy a járdán kocognak. Veszélyes a forgalom, a kátyúk, gödrök, meg az aszfalt, beton keménysége miatt. Ott a pálya! Nem állítom, hogy a vonalakon kívül kifogástalan a gyep. De a különbség minden
szempontból jelentős az utcákhoz képest. S gyerekekkel is
lehet menni! A jelszó változatlan! „Hetente háromszor az
egészségért!”
Vicsotka

Délelőttönként mindenkinek
szabad lehet a pálya
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KÖZÉLET

Saját kertből
közterületre

Néhány napja felhívott telefonon egy barátom, aki az előző
ciklusban önkormányzati képviselő volt. Felháborodva mesélte: a Klisszán sétáltatta a kutyáját, s meglátta, hogy a
közeli dr. Batz papucsokat forgalmazó cégtől a történelmi
emlékhelyünkre nyesedéket, ágakat s egyéb hulladékot hordanak ki. Odament és figyelmeztette az illetőt, hogy tilos

magánterületről közterületen elhelyezni hulladékot. Az „úr”
azonnal támadott, s megkérdezte ismerősömet, mi köze
hozzá, hogy ő mit csinál? Amikor pedig a barátom fényképezni kezdte a hulladékot, veréssel fenyegette. Talán csak
a kutya ottléte akadályozta meg a tettlegességet.
A felháborító történet korunk több visszatetsző jelenségére
mutat rá. Az első, hogy sokan a demokráciából csak a jogaikat ismerik, a kötelességeiket nem. Jogukban áll fittyet
hányni a törvényekre, a környezet védelmére, a társadalmi
együttélés szabályaira. A kerítésemen belül legyen rend, a
közterületet összerondíthatom. Mert csak az enyém érdekes,
annak vannak jogai. A közösnek semmi. Nem érdekes, hogy
azt a közterületet valakik rendben tartják, én megengedhetem magamnak, hogy mások munkáját ne becsüljem. Mert
demokráciában élünk, ahol nekem jogaim vannak.
Ám van ennek a történetnek egy súlyosabb vetülete is. Nevezetesen az, mely szerint annak kell félnie, aki próbálja
védeni a jogot a jogtalansággal szemben. Annak kell félnie
az ököljogtól, aki a törvények oldalán áll a törvénytelenséggel szemben. Még szóvá tenni is veszélyes, hogy álljunk
meg, emberek! Elég a város szemétbe süllyesztéséből, a
kocsmák zajából, az erőszak uralmából, a betörésekből, az
erőszak tobzódásából.
A cikk megírása előtt megnéztem a helyet, ahol az eset történt. Ott a szemét, ahogyan a telefonáló elmondta. Mellette
a parkolóban a dr. Batz kocsijai. Némelyik felirattal. A reklám szerint ezek a papucsok egészségesek. Úgy tűnik, hogy
ott dolgozók némelyikének a társadalommal való kapcsolata nem egészséges.
Vicsotka
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Jótékonysági est az
állatotthonért

Április 13-án a pomázi állatotthon jótékonysági estjére
nemcsak mulatni érkeztek a vendégek, hanem a segítés
szándékával is. Az évente egyszer megrendezett esemény
ezúttal is remek hangulatot, és értékes támogatást hozott.
Elsőként mindenképp szót kell ejteni a színvonalas műsorról, amit a közönség nagy örömmel fogadott. Köszönet illeti
a Red Illusion tánccsoportot, Házi Biankát, Vaczó Vikit és
Melit, Novák Marcsit, a Pomázi Zenesikola növendékeit
(Valkó Bianka, Hámori Réka, Hack Dominik), a Pomázi
Tűzoltó Egyesület Tánc és Köbön mazsorett csoportját, és
nem utolsó sorban Schwartz Dávidot. A két műsorvezető
Orosz Nikoletta és Németh Dávid rendkívül jó hangulatot
teremtettek. Köszönet illeti nagylelkű támogatóink tombola
felajánlását, mellyel az est sikerét elősegítették: Győry
Eszter festőművész, Pistyur Gabriella selyemfestő, Unio
Sea-Food Kft, Halas Laci Kft, Tímea Virágbolt, Hajni Virágbolt, Maróni Cukrászda, Pilis Top-Food Kft, Nonique
Kft és a rengeteg olyan magánember, akik hozták értékes
felajánlásukat: Németh Endréné, Novák Zsuzsa, Karsay
Nóra - képtelenség felsorolni a sok segítőt. Természetesen a
legnagyobb hála a rendezvényen résztvevő közönséget illeti,
hiszen hozzájárulásuk állatotthonunknak 125.000 Ft bevételt eredményezett. Örömmel láttuk, hogy az Önkormányzat
részéről Viasz Tibor megtisztelte rendezvényünket jelenlétével. Amennyiben továbbra is azonosulni tudnak céljainkkal, úgy kizárólag kutyusaink érdekeit szem előtt tartva
a jövőben is számítunk önzetlen segítségükre, és jelenlétükre a hagyományos évente megtartott jótékonysági rendezvényünkön.
M.Sz.

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület menhelyének
legújabb tagjai, kb. 14 hetes németjuhász keverékek. Meglepően szófogadók és okosak. Keresik (lehetőség szerint
együtt) azt a gazdit, aki otthonába fogadná a kis árvákat.
Érdeklődni: 20/424-9808 számon lehet.

Új könyvtári nyitvatartás

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Pomázi Városi Könyvtár nyitvatartási ideje március 25-től megváltozik.

Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

10-14
10-18
14-19
10-18
10-14

Köszönjük megértésüket!

Kettős győzelem a
mezőcsáti hagyományőrző
versenyen

A pomázi hagyományőrző tűzoltócsapat első helyen végzett
kocsifecskendő és mozdonyfecskendő kategóriában.
Gratulálunk!

Családi kirándulás

Április 20-án a német iskola első osztályosai családi nap
keretében a Kő-hegyre kirándultak.
A kirándulás során sok 1,2,3,4,5,6… lábú állattal, tücsökkel,
bogárral találkoztunk, amit Eszti néni kérésére a kirándulás
végén persze fel is soroltunk. Láttunk vaddisznótúrást,
átkeltünk egy meredek szakadékon és találtunk
szarvasagancsot is! A sok eső után keletkező patakok
kiszáradt medrében haladt az utunk, míg el nem értük a
János-forrást. Ettünk-ittunk, és nekivágtunk az igazi
emelkedőnek a kilátó felé. Nem szűkölködött a kirándulás
meglepetésekben és kalandokban sem. A Petőfi szobortól
nem messze, (ahonnan a kilátás lélegzetelállító és még
távcső nélkül is megtalálhatod a saját házadat, ha elég ügyes
vagy), szóval nagyon közel a kilátóhoz, el van rejtve egy
kincsesláda (geoláda) is. Mi persze megtaláltuk, egy fa
odvába rejtve, de ennél többet nem árulhatunk el róla. Ha
érdekel, nézz utána!
Következő nagy felfedezésünk a hegy tetején található tó
volt. Ki gondolná, hogy mikor felérünk a csúcsra, gumicsónakokat pumpáló emberekkel találkozunk. Azt hittük
először, hogy viccelnek, ez valami móka lesz… De
komolyan gondolták, csónakáztak a tavon!
Ha kedvetek van, és még ti sem láttátok ezt a tavacskát,
feltétlenül kiránduljatok el oda!
Kiss Piroska szülő

MOZAIK

Áradt a Dera

Április első napjaira a hirtelen nagy mennyiségben lehulló
csapadék, valamint az olvadás miatt a Dera patak ismét
áradni kezdett. Az önkormányzat és a tűzoltóság a patak vízszintjét folyamatosan ellenőrizte Pilisszentkereszttől Pomázig. Az önkormányzat elegendő homokzsákot valamint homokot biztosított a védekezéshez és a tűzoltóság is felkészült az azonnali beavatkozásra. Sajnos a talajvíz sok helyen
rendkívül magasra emelkedett, elöntve pincéket, derítőket,
ezzel számos kellemetlenséget okozva.

Baleset a Rákóczi úton

2013. április 9-én Pomázon a Rákóczi Ferenc úton egy
Daewoo és egy Volvo személygépkocsi ütközött. A Volvo
gépkocsi az ütközés következtében felborult. A helyszínről a
mentők két könnyű sérültet szállítottak kórházba. A műszaki
mentés idejére az út teljes szélességében le volt zárva. A
baleset okát a rendőrség vizsgálja.

Március 25-én a Mátyás Iskolában elektronikai hulladékgyűjtést szerveztek. Ezzel a tanulók és szülők nem csak a
környezetet védték, hanem az iskola alapítványát is támogatták!
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SZABADIDő

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3., Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Május

4. szombat 9:00-12:00 Bababörze és Ruhaszalon
Asztalfoglalás a helyszínen ápr. 22-től, 1m/1000 Ft

14:00-18:00 Flórián napi Tűzoltó rendezvény, felvonulás,
hagyományőrzők, színpadi műsorok
5. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia délután
16. csütörtök 17:00 Berecz Antal festőművész kiállítása,
megnyitja Kiss János festőművész
17. péntek 20:00 „Queen unplaged” emlékzenekar koncert
19. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub
23- 24- 25. naponta 9:00- 18:00 Vasútmodell kiállítás közel
500 m2-en, Jegy árak: gyermek- 400, felnőtt- 600, családi1700 Ft

MARIKA KONYHÁJA

Májusban már megjelennek a korai primőrök.
Válogathatunk a piacon,
a zöldségesnél. A hosszú
téli hónapok vitaminhiányát sokféleképpen pótolhatjuk. Itt egy hagyományos recept kicsit átformált változatát közlöm:
Csirkével töltött paprika

Hozzávalók:
60 dkg darált csirkehús
15 dkg főtt rizs (barnarizsből egészségesebb!)
1 db tojás
1 fej vöröshagyma
Só, bors, fűszerpaprika
4 db nagyobb paprika
1 liter paradicsomlé,
1 ek. liszt
2 ek. olaj

Elkészítés:
A darált csirkehúst összekeverjük a rizzsel, tojással, felaprított vöröshagymával, hozzátesszük a sót,
borsot, fűszerpaprikát. Jól

összedolgozzuk. A kicsumázott paprikákba töltjük,
ha marad, abból gombócokat formázunk. A paradicsomlevet felforraljuk,
sóval, borssal fűszerezzük.
Közepes tűzön megfőzzük
benne a paprikákat és a
gombócokat. Közben az
olajon zsemleszínűre pirítjuk a lisztet, s ha a paprika
megfőtt, kivesszük a paradicsomléből és a rántással
besűrítjük. Újra felforraljuk, ízesíthetjük cukorral, de ha szereti a család,
cukor helyett tehetünk bele egy kevés bazsalikomot
is. Tálalásig visszahelyezzük a szószba a paprikát.
Forrón, főtt burgonyával
tálaljuk.
Jó étvágyat!

Előzetes a
Művelődési
Ház nyári
táborairól
Színjátszó tábor I.

június 24- 28. 7- 14 éves korig, 12.000 Ft/fő/hét
vezeti: Szalóky B. Dániel

Német nyelvi tábor

Időpont: augusztus 12- 16. 7- 12 éves korig, 12.000
Ft/fő/hét
vezeti: Minárik Lívia, Vincze Enikő nyelvtanárok

Kerékpáros és túrázó tábor
25. szombat 10:00- 16:00 Gyermeknapi sokadalom
Színpadi műsorok, tombola, 2013 km futás

26. vasárnap 18.00-22.00 Sirocco élőzene - Retro táncos buli

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
16 Pomázi Polgár

Turnus: július 1- 5. 10- 15 éves korig, 10.000 Ft/fő/hét
vezeti: Gáspár Sándor, Pásztor Lajos

A táborok minimum 10 fő jelentkezésével
indulnak! Jelentkezés 5.000 Ft előleggel
június 17-ig a művelődési házban.

HIRDETÉS

Hirdetésfelvétel:
06-20-340-5288

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

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.

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

svs

2013 Pomáz,
Vörösmarty u. 12.
Nyitva tartás:
Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

Telefon: 26-326-402

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

Május
Május
Május
Május
Május

Június

5-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
12-én 8.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
19-én 8.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
20-án 8.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-40,
26-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
2-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,

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

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

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.
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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HIRDETÉS

Bojler felújítást

karbantartást,
villanyszerelést
és vezetékcserét
vállalok régi épületekben

Tel.: 06 30 708 6052
MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93
REDŐNYÖK

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

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

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

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

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

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

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

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

39.900 10.770
19.800 5.350
10.000 2.700
5.500 1.485
3.000 810
1.500 405

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3.810
1.905

Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288

HIRDETÉS

Hirdessen
a
Pomázi
Polgárban!
Telefon:
06-20-3405288
Pomázi Polgár 19

