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Ötvenöt éve
halt meg
Sashegyi Sándor

Pest Megye Régészeti Topográfiája Sashegyi Sándorról az alábbiakat írja: ”...a harmincas évek közepén ő kísérte figyelemmel Pomáz
környékének régészeti lelőhelyeit.
Kutatásai során autodidaktaként
elsajátította a gyakorlati régészet
legfontosabb alapismereteit. A
negyvenes években járási régészeti
megbízottként tevékenykedett. Terepbejárásait és leletmentési eredményeit rendszeresen jelentette a
Magyar Nemzeti Múzeumnak. Kezdeményezésére - részben az ő vezetésével - számos ásatásra került
sor. Kutatásait részletesen, a lokalizálást egyértelművé tevő térképvázlatokkal ellátva dokumentálta.
Több ezer tárgyból álló gyűjteményét mintaszerű rendben tartotta, leltárkönyvszerű nyilvántartást
vezetett, a leletekről rajzos tárgykartonokat készített. Ezek kormeghatározásai biztos anyagismeretről
tanúskodnak. Középkori kutatásait
téves történeti és és topográfiai elképzelései inspirálták. Ezt bizonyítják kéziratban maradt tanulmányai is. Ennek ellenére feltárásai, megfigyelései mindig objektivitásra törekvőek. Gyűjteményeinek és feljegyzéseinek nagyobb
része a Szentendrei Múzeumba,
kisebb része a Nemzeti Múzeumba
került.
Az idézet rávilágít, hogy miért
nem fogadja el a hivatalos történetírás Sashegyi véleményét. Mert
olyan nézeteket vallott Sicambriáról, Ősbudáról, Attila és Árpád
temetkezési helyéről, Pomáz honfoglalás előtti és Árpád-ház korában betöltött szerepéről, Fejéregyházáról, a Pilis romemlékeiről, a
mostani Óbuda koráról és szerepéről, ami nem egyezik meg az
1867 után mesterségesen kialakított történelemmagyarázattal. De
nagyon egyezik mindazzal, ami
Anonymustól az 1848-as szabadságharcig írott krónikákban, történelemkönyvekben, oklevelekben, határjárásokban olvasható,
rézmetszeteken, hadi térképeken
látható, és bizonyítják azok a leletek is, amelyek a múzeumokban
vannak, s arra várnak, hogy egy
méltó Sashegyi-utód feldolgozza
őket…
Vicsotka Mihály
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Kiáll a település és az iskola érdekei mellett…

- A májusi számban azzal
fejeztük be az interjút, hogy
javítják a földutakat a városban, s következik az aszfalt téli sebeinek eltüntetése. Megtörtént?
- Igen, a földutak rendben
vannak, még a nagy esőket
is átvészelték komolyabb
károsodások nélkül. A kátyúzást jelenleg az aszfalthiány akadályozza, mert a
szentendrei bekötőút építése
elsőséget élvez. Ennek ellenére, bár lassúbb ütemben
Pomázon is dolgoznak. Azt
szeretném, ha a nyár beállta
előtt a cég átvizsgálná az
útjainkat, s a télen keletkezett hibákat kijavítaná.
Ígéret van arra, hogy a
bekötőút elkészítése után a
munkát a körforgalomban
folytatják.
- Az önkormányzatok adósságrendezése után eltelt fél
esztendő. Felmérhető-e hogy
az önkormányzat anyagi
helyzete javult, romlott, vagy
maradt a régihez hasonló?
- Végleges megállapodás
napokon belül várható az
állam, a bankok és az önkormányzatok között. Úgy gondolom, hogy néhány napot
késni fog az aláírásuk. A
kérdésére azt válaszolom,
hogy sportnyelven szólva
erős döntetlen az akció eredménye. Amennyi adósságot
átvettek tőlünk az egyik oldalon, annyival csökkentették a finanszírozásunkat
a másikon. A gazdálkodás
most is nehéz, maradt a
4 Pomázi Polgár

nadrágszíj a derekunkon
- Nyáron tehát az intézmények rendbetétele, az épületek felkészítése a következő
tanévre, változatlanul, az
önkormányzat feladata.
- A feladatok 90 százaléka
itt maradt. Az intézményeink felkészítésére a szeptemberi indulásra mindenképpen biztosítani kell a
pénzt. Ezen túlmenően is azt
tapasztalom, hogy a feladatok előkészítő munkálatait a
hivatalunk végzi, felküldjük
a járásnak, ahol döntenek
róla. Sarkítva azt mondom,
hogy a munka itt maradt, a
döntés elment.
- Ez nem túl kellemes érzés…
- Az élet velejárója, hogy folyamatosan változik. A járási hivatalok megalakulása
után új struktúrát kell megszokni az önkormányzatban
dolgozóknak, vezetőknek.
Nekünk is tanulni kell. 1994
óta vagyok az önkormányzatban előbb képviselőként,
aztán
polgármesterként.
Megtanultam egy munkastílust, s most döntő részét
nem használhatom. Mintha
a kőművesnek azt mondanák, hogy eddig így raktad a
falat, most felejtsd el, ezután
másképpen kell elhelyezni a
téglákat. Lehet, hogy szebb
és erősebb lesz a fal, de az
ember keze megszokta a régi mozdulatokat. Időre van
szükség az átálláshoz.
- Ennek akár jó szemléltetője lehet, hogy a csobánkai

iskola tanulóit Pomázra
akarják átirányítani. A régi
felállásban ilyesmi ötletként sem jöhetett volna szóba, most még az is megeshet, hogy az önkormányzat
és a lakosság tiltakozása
ellenére megtörténhet.
- Az elképzelés engem is
meglepett, sőt nyugodtan állíthatom, hogy megdöbbentett. Már jeleztem is a körzet
országgyűlési képviselőjének, Hadházy Sándornak,
hogy nem támogatom a tankerület tervét, s biztos vagyok abban, hogy a bizottság, a testület, a szülők, a
tanárok sem fogják. Rengeteg problémát okozna, ha 30
nehezen kezelhető, a felméréseken gyengén teljesítő,
szinte írástudatlan, részben
túlkoros gyerek bekerülne
az osztályközösségeinkbe.
Nemcsak egy évfolyamról
van szó, hanem a teljes felső
tagozat folyamatos átvételéről. A Sashegyi vezetése,
tantestülete, szülői munkaközössége 2006 óta sokat
tett azért, hogy jól működő
iskolát teremtsen. Most mikor élvezhetnék az eredményeket, féltucatnyi nehezen kezelhető gyermek kerülne az osztályokba. A csobánkai iskola működőképes
lenne, ha „hazavinnék” azokat a gyermekeket, akiket a
szülők más települések iskoláiba járatnak. Eddig az
volt a törekvés, hogy mindenki a saját településén tanuljon. Csobánkának van
iskolája, orvosolják a gondjaikat ott. S egyáltalán: ha a
csobánkai intézmény tagiskolánkká válna, amint az
elképzelésben szerepel, ki
fizetné például a rezsijét, a
felújítást és még sorolhatnám a kérdéseket, amikre
nem kaptunk választ. Azt
szeretném, ha a döntéshozók megváltoztatnák a szándékukat, s nem erőltetnék
ránk minden áron az akaratukat. Nem vagyok abban
biztos, hogy ez a kormány
törekvése, inkább néhány
személynek az elképzelése.
- Az kétségtelen, hogy ebben az ügyben ritkán tapasztalható „egységfront”
alakult ki.

- Természetesen. Mindenki
védi a város és az iskola érdekeit. Az új rendszerben
papíron mi csak a rezsifizetői, és nem fenntartói vagyunk az iskolának. Ez
gyengíti a pozíciónkat
- Hogyan állt át a hivatal az
új rendszerre?
- Gond nélkül. Például mostantól az okmányiroda minden nap fogadja az ügyfeleket. A hétfő, szerda, pénteki
roham remélhetőleg megszűnik. Most 23-án csütörtökön, az interjú készítésekor egyetlen ügyfél sincs
az okmányiroda előtt.
- Mivel foglalkozik a következő napokban?
- A Csobánka-Pomáz iskolaüggyel, a kátyúzás befejezésével. Figyelem a bekötőút munkálatait, arra törekszem, hogy utána a körforgalom építése következzen.
Ha minden jól megy, a nyár
végén, ősz elején végre
elkezdődik a szeméttelep
rekultivációja. Az Alcsevicza feltáró útjairól kiszedett
humusszal szeretnénk letakarni a szeméttelepet. Van
ott még egy telek, amit ki
kell sajátítani. Ennek 20
milliós költsége az önkormányzatra hárul.
- A végére hagytam a régiúj mende-mondát, mely
szerint Leányfalun építkezik..
- Ennek az első változata
néhány éve az volt, hogy az
akkori alpolgármesterrel közösen építkezem. Szeretném,
ha valaki megmutatná hol
folynak a munkák mert én
nem tudom. Ha akadna
ilyen ember, annak nyomban ingyen átadom az épület
kulcsát, vegye tulajdonba,
és csináljon vele, amit akar.
Nemrégen Ferenc atya mondta nekem, hogy egy idős
aszonytól hallotta: már nem
is lakom Pomázon. De komolyra fordítva a szót: jó
lenne lezárni a pletykakört.
Nem építek semmit Leányfalun, pomázi lakos vagyok
itt élek és itt is szeretnék
élni és felnevelni a fiamat,
mert Pomáz az őseim szülőhelye is.
Vicsotka

Irodalmár diákok

Olvasni és írni manapság már nem divat. Néhány elvetemült szervezet azonban időnként megkísérti a tinédzsereket, hátha valaki tollat ragad és élvezhető formában hangot ad véleményének a szépirodalom keretein
belül. Megtapasztaltuk már, hogy a fent említett korosztálynak véleménye van bőven, csak az önkifejezés
okoz gondot számukra. Nos, középiskolánkban több évfolyam lelkes szerzői cáfoltak rá erre a sztereotípiára.
A III. kerületi rendőrkapitányság drog prevenciós témakörben írt ki meseíró pályázatot. Lingauer Döme (12. osztály)
különdíjas lett, valóban szívszorító, „akár meg is történhetne” novellájával. Demeter Kata (10. osztály) különdíjasnál a zsűri meglepődve konstatálta, hogy lány létére
milyen izgalmas középkori drogos lovagregényt készített.
Molnár Martin (9. osztály) 1. helyezett a fantázia birodalmába repítette olvasóit a „beton manók” szociális életét
feltárva.
A Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete
pályázatot hirdetett „Változó iskola” címmel, melyben a
gyorsan fejlődő technikai vívmányok iskolai felhasználásáról lehetett egy kitalált történetet írni. Kóczé Artúr (9.
osztály) a közönségdíjat, Baár Sándor (9. osztály) pedig az
első helyezést hozta el. Sanyiban, mint kiderült egy sci-fi író
veszett el, olyan víziót vetített elénk az elkövetkezendő
korok iskolájáról.
Anakronisztikus vállalkozásnak tűnt a Mátyás iskola városi
versmondó verseny felhívása. Ezzel szemben még házi
válogatót is kellett rendezni a kilencedik osztályban. Zoltán
Anna (11. osztály) első lett Arany János A képmutogató
című versével, míg Korcsog Sárlott (9.osztály) második
Horváth István Tornyot raktamjával, Karámos Mercédesz
(9.osztály) pedig harmadik Francois Villon művével
(Ballada a kalózok szeretőjéről). Mindhárom tényleg jó
vers, ajánlom minden újrakezdő versolvasónak!
Róna Csilla, magyartanár, Sashegyi Sándor iskola

Mátyás gála

KULTÚRA

Újra Pomázon

Berecz Antal festőművész alkotásait láthatta májusban a
közönség a művelődési házban. A kiállítást Kiss János
festőművész-tanár nyitotta meg.
Berecz Antal 1935-ben született Nógrád megyében, szüleivel 12 éves korában költöztek Pomázra.

Itt végezte el az általános iskolát, ahol Somodi László volt a
rajztanára. Ő figyelt fel diákja tehetségére, és irányította Budapestre a Képző-és Iparművészeti Gimnáziumba. 1956 decemberétől külföldre távozott, művészeti tanulmányait már
Franciaországban folytatta. Itt szerezte diplomáit többek
közt Jean Bertholle festőművésznél, az absztrakt modern
művészet elismert személyiségénél. Jelenleg Németországban, Bielefeldben él. Gyakran látogat Magyarországra, így
Pomázra is
1972-től tagja a Német Képzőművészek Szövetségének.
1992-ben belépett a magyarországi Művészetbarátok Egyesületébe. 1995-ben feleségével együtt részt vesz a Lakiteleki Művésztelepen. 2010-ben Pro Cultura Hungarica díjjal
tüntette ki a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma. Kiállított egyebek közt Heidelbergben, Párizsban, San Franciscóban és Zürichben is.

Fuvolaverseny

Ismét megtelt a Pomázi Művelődési Ház a Mátyás Iskola
növendékeivel és azok szüleivel, ismerőseivel, akik egy
színvonalas műsort láthattak. Az előadásra már hónapok óta
készültek a szülők, a gyerekek és pedagógusaik. A színes
kavalkádban láthattunk és hallhattunk magyar és szerb néptáncot, zsidó táncot, népi játékokat, verset, musicalt, tanári
és szülői produkciót, Julcsi táncot, pom-pomos lányokat,
hangszeres zenét, fiú tornabemutatót és még rengeteg érdekes produkciót. A közönség tombolva fogadta a lelkes fellépőket. Köszönjük a szervezőknek (Bruckerné Mikula Ildikó, Kecskésné Tóth Julianna, Inczédyné Számedli Anikó,
Kolozs Brigitta) és a szereplők felkészítőinek!

2013 április 29-én rendezték meg Szentendrén a VII. Pest
Megyei Fuvolaversenyt, ahol iskolánkat Bedey Vera képviselte. A nagyon erős 5. korcsoportban indult, ahol kiváló
teljesítményéért különdíjat kapott. Gratulálunk neki és tanárának Herczegh Zsuzsának valamint zongorakísérőjének
Gilice Teréznek is!
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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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A bizottság nemet
mondott a csobánkai
iskola integrálására

Pomáz önkormányzatának oktatási bizottsága egyhangú 4
igen szavazattal elutasította a Klebensberg Intézményfenntartó központ megkeresését a csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola és a Pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola
és Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola tagintézménye
legyen. A bizottság 6 pontos indoklásában többek között
szerepelt, hogy nem készült hatástanulmány az átveendő
csobánkai tanulók fizikai elhelyezhetőségéről, nem vizsgálták hogyan integrálhatók az eddig 4-5 fős tanulócsoportos
gyerekek a pomázi magas létszámú osztályokba, valamint,
hogy a Csobánkán jelenleg folyó roma nemzetiségi oktatás
Pomázon nem biztosítható. Gondot okoz továbbá az is, hogy
semmilyen megállapodás, előzetes egyeztetés nem történt
Pomáz város önkormányzatával arról, hogy a csobánkai iskola összeolvadása és a csobánkai alsó tagozat tagintézménnyé válása mekkora többletfinanszírozást terhelne a pomázi
adófizetőkre.
pp.

Tájékoztató

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Szentendrei
Rendőrkapitányság városi telefonszáma megváltozott.
Az új telefonszám:06-26/502-400.
Az új fax szám: 06-26/502-426.

Üdvözlettel:
Takács- Borók Krisztina r. őrnagy
Szentendrei Rendőrkapitányság

Figyelem!

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. A Szentendre 2 gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért
SZENTENDRE, BUDAKALÁSZ, POMÁZ, LEÁNYFALU
településeken
2013. 07. 30 7.00 órától 2013. 07.30. 19.00 óráig

A gázszolgáltatást szüneteltetjük!

A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót
szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek meg kell győződni ezen elzárók
állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
elnézésüket és megértésüket kérjük, a szolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentést 06 80 300 -300 -es
telefonszámon tehetnek üzemünknél.
TIGÁZ ZRT

Duró Imre

Az MSZP önkormányzati képviselője
Fogadóóra: minden hónap harmadik csütörtök 17.00-18.00 óra művelődési ház.

ÖNKORMÁNYZAT

Hírek
röviden
Szerb Húsvét

Nemcsak Pomáz irányítószámának
és a naptári év esetében van különös
egybeesés, de az a ritka eset is bekövetkezett 2013-ban a pomázi szerb
közösség életében, hogy templomuk
védőszentjének ünnepe és húsvétjuk
egy időre esett. Viszont a hagyományos búcsúbált egy héttel későbbre
halasztották, talán hogy ne legyen
túl sok a jóból egyszerre…

Új elnök

A Szent Miklós Alapítvány új elnököt választott Dr. Reguly Zoltán
személyében. Elődje Zupán Tamás
nyolc évig töltötte be ezt a tisztet. Az
alapítvány Pomázon, Csobánkán és
Pilisszentkereszten lát el szociális,
karitatív, családsegítő feladatokat.

Pomáz az átlátható
város

A Transparency International sok
más hasonló nemzetközi szervezethez hasonlóan mostanában lelkesen
vizsgálja a magyar közállapotokat.
Május elején közzétett felmérésük
az önkormányzatokat vette górcső
alá: mennyire teljesítik a közbeszerzési törvénynek a közpénzköltésről történő tájékoztatást célzó
rendelkezéseit. Az értékelés 5 tartalmi és 5 formai szempontot vett
figyelembe úgy, hogy minden elemre 0 vagy 1 pont járt, annak függvényében, hogy az önkormányzat
megfelelt-e az adott kritériumnak
vagy sem. Pomáz városa nyolc pontot kapott el, ami nagyon jó eredmény, hiszen a magyarországi településeknek mindössze négy százaléka tartozik ebbe a csoportba.

Pomáz nem kér az
összevonásból

Május 28-án tartotta soron következő ülését Pomáz város képviselőtestülete. A képviselők zárt ülésen
tárgyalták a pedagógiai díj odaítélését, emellett döntöttek a Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a
közbeszerzésről szóló statisztikai
összegzés elfogadásáról.

Az első napirendi pontban Vicsi László
polgármester beszámolt a testületetnek
a két ülés között eltelt időszak eseményeiről. Elmondta: a Pomáz éve rendezvénysorozat keretében rendkívül
sikeres és tartalmas gyereknapot tartottak a művelődési ház szervezésében.
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy
hétvégén nemzetiségi fesztivál helyszíne lesz a város.
A polgármester tájékoztatta a testületet
arról, hogy az ülés előtti napon részt
vett a Mátyás király Általános Iskola
Szülői munkaközösségének ülésén,
ahol megerősítette: nincs tudomása
arról, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kezdeményezett Pomáz-Csobánka intézményi öszszevonás az ő iskolájájukat is érintené.
Hozzátette: minden lehetőséget meg
fog ragadni azért, hogy ez az összevonás egyetlen pomázi oktatási intézmény esetében se valósulhasson meg.
A második napireni pontban került sor
a Gyermekvédelmi feladatok 2012-ben
történt ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására.
Az anyagból kidrült, hogy 482 kiskorú
és 27 nagykorú után részesültek a pomázi családok rendszeres nevelési
kedvezményben (iskolai, óvodai kedvezményes, illetve ingyenes étkeztetés), illetve két alkalommal rendkívüli
juttatásban, amely novemberben Erzsébet utalványokat jelentett. Rendkívüli gyermekvédelmi segélyezésre a
tavalyi évben az önkormányzat félmillió forintot biztosított. Átfogó családtámogatásban részesült 327 gyermek
232 családban.
A viziközmű társulásokról szóló jogszabályok változása miatt szükségessé
vált, hogy az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezzen a már üzemeltetett települési viziközművekben. Mivel a társaságok júliustól már csak ebben az
esetben üzemelhetnek tovább. Ezért
Pomáz város képviselőtestülete úgy
határozott, hogy egy darab 11 ezer Ft
értékű részvényt vásárol a DMRV
ZRT-től.
2005-ben a főváros és környékbeli te-

lepülései - köztük Pomáz - megállapodást kötöttek stratégiai zajtérkép és
intézkedési terv közös elkészítésére,
mivel erre törvény kötelezte őket.
Szerencsére ezt akkor sikerült 100 százalékosan finanszírozott pályázati forrásból megvalósítani. Sajnos a dokumentumot öt évenként felül kell vizsgálni, erre azonban nem sikerült külső
támogatást találni, ezért a főpolgármester javasolta a korábban létrejött
társulás megszüntetését, amihez a pomázi képviselőtestület is hozzájárult.
Az ülés végén a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy az önkormányzat induljon egy az intézmények
átvilágítását illetve személyi fejlesztését célzó ÁROP – pályázaton, melyhez a városnak nem kell önerőt biztosítania.
pp.
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Nyári táborok a Pomázi Művelődési Házban
Színjátszó tábor

A „Veszélyben a kerekerdő” című mese feldolgozása, színpadra állítása, színjátszó alapképességek fejlesztése, napi 45 óra próba, éttermi ebéd. A tábor célja egy bemutatható
előadás megalapozása, egy színjátszó közösség létrehozása.
Időpont: június 24- 28.,7- 14 éves korig,12.000 Ft/fő/hét
Vezeti: Szalóky B. Dániel, a hajdani Független Színpad és
Ruszt József asszisztense, számos végzett színművész, mint
Stefanovics Angéla, Welker Gábor, Chovan Gábor egykori
tanára

Német nyelvi tábor

Napi 4-5 óra nyelvi oktatás, pihentető kirándulások, kézműves foglalkozás, múzeum, könyvtár és helytörténeti gyűjtemény látogatása, éttermi ebéd. A tábor célja a szintfelmérést követően differenciált oktatással a nyelvismeret
fejlesztése, csoportalakító, kiegészítő tevékenységekkel a
befogadó tanulás feltételeinek megteremtése, egy német mese dramatizált előadása.

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

Sport tábor /kerékpár- túra- floorball

Programunkban gyalogosan bejárjuk Pilis gyönyörű erdei
útjait, kiránduló helyeit (Oszoly, Mackó-barlang, Dobogókő, Kőhegy). Kerékpárral eljutunk az Óbudai Duna partra,
Szentendrére és Leányfalura. Tornatermi edzéseinken a floorball sportjáték alapjaival, technikájával ismerkedhetnek
meg a résztvevők. Az ár tartalmaz napi egy éttermi ebédet,
és a programok költségeit.
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.

A pentomino pomázi nagykövete

Tudják Önök, mi a pentominó? 12
meghatározott 5 területegységű elemből különböző geometriai és egyéb
alakzatok létrehozása. Városunk lakója, Baranyi Zoltán számára nemcsak játék, hanem tudomány és életcél
is, hogy megkedveltesse ezt a hazánkban kevéssé ismert hasznos,
kreatív gondolkodást fejlesztő logikai
"játékot", ami neki is sok örömöt és
sikerélményt szerez.
Baranyi Zoltán azt bizonyítandó, hogy
a pentominóban milyen sok lehetőség
rejlik, a „Pomáz pentomino” feliratot is
elkészítette kizárólag a 12 elem felhasználásával úgy, hogy minden betűben csak egyszer szerepelnek a pentominóelemek.
Baranyi Zoltán először 2012. április
14-én tartott pentominó bemutató
foglalkozást az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központjában a Játéktól a tudományig című rendezvényen, a szintén Pomázon lakó dr.
Szeredi Éva docens meghívására.
Sikerének köszönhetően felkérést
kapott egy tanulmány megírására, ami
2012. augusztusban jelent meg a
Fejlesztő matematika (Kompetenciafejlesztő feladatbank tanároknak) című
kiadványban, A pentominók matematikája címmel. Ezen kívül rendszeresen
részt vesz az ELTE Matematikatanítási
és Módszertani Központjában tartott
matematikai teadélutánokon. Zoltánt
meghívták a Varga Tamás Módszertani
Napokra is. Varga Tamás professszor a
különleges matematikai képességű
Zoltánnal is foglalkozott 6-8 éves
koráig, aki nemcsak tudományos fórumokon, hanem Pomázon is szeretné
megismertetni és népszerűsíteni a pentominót. Zoltán Pomázon eddig az
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Idősek Klubjában és 3 alkalommal a
Mátyás Király Általános Iskola hittanos tanulói között tartott pentominófoglalkozást.
A pentominó fejleszti a kreativitást, a
logikus gondolkodást és a geometriai
szemléletet, ezért az iskolai tanításban
is jól használható többféle célra is.
Kiválóan alkalmas a kombinatorikus
készség fejlesztésére, jól használható
szemléltető eszközként a geometria
oktatásában, ami játékossá, változatossá és egyben érthetőbbé teheti a
geometriaórákat.
A különböző elemlerakás-kombinációk előre kigondolásán és megtervezésén keresztül más stratégiai já-

tékok (pl. sakk, dámajáték, go) eredményesebb műveléséhez is hozzásegít.
A sikeres pentominózás ezen kívül
elég nagy mértékű, alakzatokon belüli
tájékozódási képességet igényel, ami
növeli az általános tájékozódási képességet a mindennapi életben is. Ennek
nagy hasznát lehet venni például utazásoknál és kirándulásoknál az útvonalak
ésszerű tervezésével.
2013. március 1-én Baranyi Zoltán a
Pomázi Művelődési Házban is bemutatta a pentominót Kósa Anikó és
Gáspár Sándor előtt, akik felajánlották
a segítségüket a játék pomázi népszerűsítéséhez.
B.SZ.

Látogatás a
Geofizikai Intézetben

Május 9-én a Magyar Földtani és Geofizikai intézetben jártunk. Az intézet nyílt napot tartott az érdeklődőknek, amiről
Török Bence ott dolgozó anyukája értesített minket. Huszan
voltunk Polyák Marika néni és Szabó Éva néni kíséretében.
Megérkezésünkkor a hatalmas kastélyszerű épületet pillantottuk meg először. Már éppen tartott egy előadás, aminek témája az őskor bemutatása volt. Kaptunk egy kérdőívet, amit kitöltöttünk, és a látogatás végén leadtunk.
Két csoportban dolgoztunk, a Pomáz 1-ben és a Pomáz 2ben. Előzetesen kiválasztottuk azokat az előadásokat, amelyek bennünket a legjobban érdekeltek: Kercsmár Zsolt:
Kővé vált földrengések, Török István: Földrengéshullámok
igába hajtása, Bodor Emese: A Kárpát-medencei dínók világa, Tildy Péter: Ne csak nézz, láss is a lábad alá! Orosz
László: Geoinformatika, Vadász Gergely: A Föld mint változó mágnes - a mágneses kanáltól az űrszondáig.
Az előadásokon rengeteg érdekes dolgot mutattak be és
próbálhattunk ki. Többek között láttunk dinoszaurusz csontokat és fogat, makett vulkánkitörést, földrengésmérőt, amit
ki is próbálhattunk.
A program végén a kérdőív leadása után mindenkit finomságokkal vártak, pogácsával, üdítővel, sportszelettel.
2 órakor élményekkel telten indultunk haza. Útközben nem
győztük megbeszélni a rengeteg új dolgot, amit megtudtunk.
Például ki tudta, hogy van olyan dinoszaurusz, hogy Hungaroszaurusz Tormai? Vagy, hogy a dinoszauruszok nem
ehettek füvet, mert még nem létezett? És azt, hogy az iránytű nem pont északra mutat?
Reméljük máskor is elmehetünk a Geofizikai Intézetbe! Köszönjük Sziráki Mariann koordinátornak előadásaink szervezését.
Perger Lóránt (6.o.) és Horváth Erika (7.o.)

Május 10-én a városi próza- és versmondó verseny győztesei részt vettek a Pest megyei vers- és prózamondó versenyen, amelyet Budapesten az V. kerületi Pest Megyei
Közművelődési Intézetben rendeztek. Kiss Balázs 2. helyezést ért el, ami nagyon szép siker. A Mátyás iskolába járó
Balázs felkészítő tanára Petrovits Krisztina volt.

OKTATÁS

Májusi hírek a német
iskolából

Május 2-án iskolánk összes tanulója megnézte a Dzsungel
könyve című zenés darabot a TWMI előadásában. Mindenkinek nagyon tetszett a színvonalas bemutató. Gratulálunk és köszönjük!
Május 7-én megtartottuk szokásos tavaszi papírgyűjtésünket. A gyerekek lelkesen gyűjtötték a papír hulladékot,
összesen 7060 kilogrammot. Ezért 155 ezer forintot kaptunk. A pénz egy részét a diákönkormányzat fogja elhasználni a gyereknapi rendezvényen. A többit megkapták az osztályok, és az év végi programokra fordítják.
Május 9-én a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe
látogatott 20 tanuló. Köszönjük segítségét Törökné Sinka
Mariann, anyukának.
Május 14-én az egészséges életmód jegyében műzlinapot
tartottunk. A gyerekek kistállal, kanállal érkeztek az iskolába, és finom müzli reggelit kaptak. A rendezvényhez anyagi
támogatást nyújtott a Sóbarlang Pomáz és a Müzli Outlet.
Májusi programjaink között szerepel még a 31-re szervezett
nemzetiségi nap. Meghívott előadó Szigetiné dr. Tóth Judit
néprajzkutató, muzeológus.
A tervezett program: Farsangtól Úrnapig című előadás,
utána beszélgetés az előadóval. A tanulók kulturális bemu-

tatója népzenével, néptánccal, közösen énekelt népdalcsokorral. A német nyelvű bábcsoport bemutatója Becze Ákosné, Éva néni vezetésével.
Balog Ilona

Lepenye Ambrus a Mátyás király Általános Iskola tanulója
a Fülelmüle Országos Informatikai Versenyen 3. helyezést
ért el. Az országos elődöntőn 5 országból 83 iskola több
mint 220 tanulója vett részt. Ambrus az Ökoiskola témakörében készített bemutatóval bejutott a legjobb 64 közé
a döntőbe, ahol az internetbiztonságot választotta témájául.
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POMÁZ ÉVE 2013

Az első kétszáz már
megvan

Majd százan vágtak bele a Pomáz éve 2013 egyik legnagyobb
szabású vállalkozásába, a 2013 km futás első, nyitó rendezvényébe, május utolsó szombatján, a városi gyermeknapon. Egy
500 és egy 2000 méteres körpálya állt rendelkezésére mindazoknak a lelkes sportembereknek, akik képességeik meg kedvük szerinti távval kívántak dicsérendő módon hozzájárulni a
kitűzött bizony nem kevés kilométer teljesítéséhez (ennyiből
légvonalban Madridig lehetne elkocogni…)
A futás a képeink tanúsága szerint is igazi örömünnep volt,
hiszen nem a stoppert vagy egymást kellett legyőzni, csak a
métereket. Jöttek párok, barátok, gyerekek, profik és amatőrök. Vicsi László polgármester még egy teknősjelmezt is a
hátára vett. Egy apuka a karjában kétévesforma gyerekével
futott. S ha már a kornál tartunk… A legfiatalabb saját lábán
teljesítő induló 4 éves volt, a legidősebb pedig lapunk munkatársa, Vicsotka Mihály. Gratulálunk és köszönjük mindenkinek! És ne feledjük ez még csak a kezdet, mindenkit várunk a
folytatásban egészen az esztendő végéig, amikor 2013-at magunk mögött hagyjuk - megtett kilométerekben is.

Pomáz éve
júliusi eseménye:
2013 július 20-án 10 órától

Pomázi Piknik a kliszadombi
Honalapítási Emlékműnél.

A szigorú számok szerint: 20-án 13 órakor 20-szor 13
galamb, illetve léggömb indul a szelek
szárnyán az ég felé. Felhőtlen jókedv,
kockás pléd és piknik kosár ajánlott.
A programban 10 órától zenei önök
kérték és szív küldi szerepel, 13 órától
pedig a pomázi galambászok kedvenceiben gyönyörködhetünk.
A hangulat csak rajtunk múlik !
2013 a Mi évünk !
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2013x10 kg papírt
gyűjtött a Mátyás Suli!

Május első hetében a Mátyás Király Általános Iskola diákjai és pedagógusai ismét papírgyűjtésbe fogtak, ezúttal Pomáz évéhez csatlakozva. Sikerült is összegyűjteni 2013x10
kg papírhulladékot!
Néhány kedves történet színesítette a dolgos hétköznapokat,
amik mind az emberi összefogást példázzák. Egyik délután
egy kedves, idős bácsi jött telepakolt autójával, a sok-sok
papírhulladék gyönyörűen válogatva, kötegelve, pakolásra
készen. Amikor megkérdeztük, hogy melyik gyerekhez írjuk
a gyűjtést, akkor azt mondta: „Nekem már nem jár ide se
gyerekem se unokám, de mindig szerettem a gyerekeket, és
ahogy tudok, most is segítek nekik és az iskolájuknak is. ”
Nagyon meghatódtunk kedvességén.
Sok régi tanítványunk is hozott papírhulladékot. Már
érettségiztek, autót vezetnek, de felnyalábolják a papírt és
behozzák nekünk. Nem csak hulladékkal segítenek, de
bejönnek papírt pakolni is, ha szükségünk van rá. Ezúton is
köszönjük minden szülő, diák és pedagógus munkáját!
Beregszászi Katalin

Gyermeknap 2013

KÉPRIPORT

A házigazda művelődési ház, a támogatók ingyenes ugrálóvárral, logikai-és kézműves játszóházzal, művészeti- és sport
bemutatókkal, teljesítmény-futással, vasútmodell kiállítással,
tombolával várták az érdeklődőket, akik jelenlétükkel köszöntötték a napot, a gyerekeket.
Csütörtöktől szombatig iskolák, óvodák, családok, csoportok
látogathatták a modellezők csodálatos világát. A szabadtéri
színpadon a nép- és moderntác, a táncház épp úgy megjelent,
mint a harcművészet, vagy a meditatív mozgás. Az ajándékok,
a felajánlások a tombola mind-mind a nyárelő hangulatát
idézte.
G.S.
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Együtt az egészségért!

Az egészséges táplálkozás, a mindennapos testmozgás és
a megelőző szűrővizsgálatok népszerűsítése áll a COOP
üzletlánc „Együtt az egészségért!” 2013 programsorozata középpontjában. A rendezvény megyei állomása május 13-án Pomázon volt, ahol a COOP üzletlánc által kiírt rajzpályázat győztesét is kihirdették Pest megyében.
„Egészséges élelmiszer nélkül egészséges életet sem lehet
élni”- mondta ki a nagy alapigazságot Pomázon a Coop
élelmiszerlánc által szervezett egészségnapon Dr. Kardeván
Endre a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára. Megerősítette, hogy a kormány elkötelezett ebben, ezért az elmúlt
három évben többek között megalkották az élelmiszer könyvet, van már Magyar Termék rendelet. Ezen kívül a vidékfejlesztési stratégiában az szerepel: egészséges, jó minőségű
élelmiszerrel kell ellátni a lakosságot. Egyúttal közölte: a
Nemzeti Alaptanterv részeként idén ősztől már az iskolákban is tanítják az élelmiszerbiztonságot.
Városunk polgármestere a Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat „sportos” oldalát emelte ki. Elmondta, hogy ebben
az évben több ehhez az évszámhoz köthető sporteseményt
szerveztek és rendeznek majd a következő időszakban is.
Márciusban 2013 percig fociztak, hamarosan pedig 2013
kilométeres futásra invitálják a város lakosságát. Vicsi László kifejtette, mindenki kiveheti belőle a részét: 50 métertől
elkezdve akár több kilométer futással is.
A Magyar Olimpiai Bizottság nevében felszólaló Dr. Kemény Dénes arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtizedben
a korábbi évekhez képest négyszer több gyermek ment le az
uszodába és kezdett el vízilabdázni. Ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy a középkorúak ne adják fel a sportot,
mint ahogy azt sokan teszik. „Az orvos ugyanis – panasz
esetén – az első kérdései között azzal fordul a beteghez,
hogy vajon sportol-e?”. A háromszoros olimpiai bajnok
vízilabda-válogatott edző azt tanácsolta a pomáziaknak (is),
hogy mindenki rendszeresen sportoljon.

Pomázon került sor a „Szeretsz mozogni?” elnevezésű rajzverseny Pest megyei díjátadójára. A 8-12 éves gyerekek által
készített több mint 7000 rajz közül a grafikus-festő-képzőművész szakemberekből álló zsűri a képi ábrázolás eredetisége és a megformálás színvonala szerint válogatott ki
több napos munkával ki megyénként hármat a döntőbe.
Ezek az alkotások felkerültek a COOP weboldalára, ahol
egy több mint 2 hétig tartó közönségszavazás során dőlt el
hogy megyénkben Kovács András dányi tanuló lett az első.
A COOP jóvoltából a rendezvényen jelen volt a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020
prevenciós kamionja is, amelynek segítségével szakszerű és
átfogó ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. A színpadi műsort Cserpes Laura, a DAL 2013
döntőse és Kökény Attila, a Megasztár 5 – Az év férfihangja közös fellépése zárta.

Pomázon járt a bosnyák nagykövet

Pale egy kisváros a nagy Európában - környéke megkapó szépségű, magyar turisták is felkeresik néha, ha Bosznia-Hercegovinában járnak.
Ugyanakkor valószínűleg többségünk egyáltalán nem is hallott róla. Még
mi pomáziak sem nagyon, pedig lassan egy évtizede testvérvárosi kapcsolat fűzi egybe a két települést. Igaz eddig ezt nem igazán sikerült valódi tartalommal megtölteni, ezt látva Zeljko Janjetovics nagykövet megbeszélést kezdeményezett Vicsi Lászlónál, városunk polgármesterénél.
A találkozóra május 15-én Pomázon
került sor. Janjetovics nagykövet
Boszniával kapcsolatban elmondta,
hogy élénk érdeklődés mutatkozik a
magyar tapasztalatok iránt különösen
a helyi közösségek életét érintő kérdésekben. Tolmácsolta Pale városának szándékát a kapcsolatok megújítására és egy intenzívebb együttműködés kialakítására, különösen a
kultúra, a gazdaság és a turizmus területén.
Vicsi László és Zeljko Janjetovics
megállapodtak abban, hogy a két város között rövidesen megtörténik a
kapcsolatfelvétel. Ezután következhetnek a kölcsönös látogatások. Po-
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mázról még a nyáron indulna delegáció Pale-ba, ahonnan Pomáz városnapjára jönnének majd vendégek.
A két politikus ezen felül az Európai
Unió helyzetéről, Bosznia csatlakozásáról beszélgetett, majd közös ismerősöket keresett, s a köztársasági
elnök, Áder János személyében hamar talált is. Janjetovics nagykövet
úr ugyanis az elsők között volt, aki
megbízólevelét majd egy évvel ezelőtt már Áder Jánostól vehette át,
míg Vicsi Lászlónak korábban közvetlen főnöke volt a köztársasági
elnök.
p.p.

Gólzáporos győzelemmel
menetelnek az ifik

Az első tavaszi fordulóban az Üröm-Dunakanyar otthonába
látogattak el a fiatalok, ahol 3:3-as döntetlent értek el. Gyurkovics Ádám Benkő Patrik Sárvári Dominik voltak a gólszerzők.
Március 9-én hazai pályán a Nagykovácsi lett volna volt az
ellenfél, de létszámhiány miatt nem tudtak kiállni, ezért 3:0
arányban a Pomáznak ítélték a 3 pontot. A Pilisszentiván
elleni meccset az időjárási viszonyok miatt április 17-én játszották le, az ICO SE 6:0 arányban lelépte a vendéglátókat,
akik öngólt is vétettek.
Március 23-án félidőben még döntetlenre álltunk a Pilisvörösvár ellen, de a második játékrészben sikerült megszerezni a 3:2 arányú győzelmet jelentő gólt.
Április első hétvégéjén a listavezető Dunakeszi otthonába
látogatottak a pomáziak, ahol 3:1-re kikaptunk, de nincs ok
a szégyenkezésre.
Április 13-án a sereghajtó Leányfalut fogadtuk és meggyőző
teljesítménnyel 6:0-ra győztünk. Ács Gábor mesterhármasa
mellett a gólszerzők Ács Zoltán, Balogh János, Gyurkovics
Ádám voltak.
A tabella első felében tanyázó Göd otthonában küzdelmes
meccsen 3:3-as döntetlent játszottak fiataljaink. Ács Zoltánt
a 90. percben állították ki és az egyenlítő gólt is a játékidő
legvégén értük el a csereként beállt Rajna Benjámin révén.
A 24. fordulóban a Dunabogdány ellen 5:1-re, a 26.-ban a
Mogyoród ellen 5:2-re nyertünk és közte játék nélkül begyűjtöttük a 3 pontot a Perbál ellen. A május 18.-án játszott
Piliscsaba elleni 2:0-s vereség után az U19-es csapat az előkelő 5. helyen áll.

Cseh László
gratulált nekik

SPORT

Sergő Márton nagy
napja a Piliscsaba ellen

Továbbra is nehéz meccseket
vív a Pomáz ICO SE a Pest
Megyei Labdarúgó Bajnokság II. osztályának Nyugati
Csoportjában. Az már biztos,
hogy a tavalyi 5. helyet az idén
nem sikerül megismételnie
Michna István csapatának.
A 25. fordulóban a bajnokságban az élmezőnyhöz tartozó
Perbál csapatával játszottunk.
Sergő Márton a házi gólkirály
Gyakran előfordul, hogy a település mérete nincs arányban a focicsapat tudásával vagy
lelkesedésével és ez Perbál esetében is igaz. Így aztán az
ellenük elért 1:1-es döntetlen - figyelembe véve a tabellán
elfoglalt helyet is - mindenképp sikernek számít. Főleg,
hogy az 50. perctől 10 emberre fogyatkozott a Pomáz, mert
Sergő Mártont, Daróczi Zoltán játékvezető kiállította. Ezen
kívül még négy sárga lapot is kaptak játékosaink… Az egy
pontot jelentő gólunkat Molnár István szerezte.
A következő héten mintegy száz néző előtt a bajnokságban
a kiesés ellen küzdő Mogyoród ellen sajnos 7:1-re kikaptunk hazai pályán. A becsületgólunkat a 90. percben Nickmann György szerezte.
A 27. fordulóban Piliscsabán vendégeskedett az ICO SE.
Úgy is mondhatnánk, hogy ez a találkozó Sergő Márton
nagy napja volt, hiszen a pomáziak mindkét találatát ő
szerezte: egyet beadásból, egyet pedig egy szabadrúgást
követő visszafejelt labdából. A végeredmény döntetlen lett,
amit a mérkőzés után mindkét edző igazságosnak tartott.
Két fordulóval a bajnokság vége előtt csapatunk 27 ponttal
a 11. helyen áll.

Röplabdások kerestetnek!

Baráti, felnőtt (17+), amatőr röplabda-csapat keresi lelkes játékosait! Ha ismered, szereted és legalább közép
szinten űzöd a röplabdát, akkor köztünk a helyed. Játékos edzéseinket csütörtök esténként tartjuk Pomázon. Ha
érdekel, gyere el, nézd meg, próbáld ki!
Érd.: Aigner Éva kicsirigo@yahoo.co.uk

2013. április 23-án 14 tanulónk indult el a dunabogdányi iskola által szervezett úszóversenyen, ahol diákjaink összemérhették tudásukat a visegrádi és a dunabogdányi gyerekekkel.
Minden résztvevőre nagyon büszkék vagyunk és külön
öröm számunkra, hogy szép helyezéseket értünk el. Az
érmeket Cseh László olimpiai bajnok adta át a diákoknak,
ami már önmagában is maradandó élményt szerzett nekik.
Bartha Benedek (1.c osztály) ezüst érmet szerzett gyorsúszásban, bronz érmes lett hátúszásban Tordai Dengezik (1.a
osztály) és Erdős Levente (1.b osztály), Váradi Patrícia (3.b
osztály) pedig 4. helyezést ért el gyorsúszásban.
Sashegyi Sándor Általános Iskola

A Pomázi ICO SE U15-ös csapata vendégeskedhetett a két
csapat edzőjének köszönhetően a Vasas utánpótlás csapatánál május 16-án.
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KÖZÉLET

A tűzoltók együtt ünnepeltek Pomázzal

Flórián napján ünnepeltek a pomázi tűzoltók, s mivel valóban önzetlen emberek,
az egész délutánt betöltő programjukba
bevonták a pomáziakat is.

13 órakor a pomázi laktanya előtt felsorakozott önkéntes tűzoltók a riasztási szignál
felharsanása után néma főhajtással emlékeztek meg minden elhunyt, nyugalmazott,
aktív és jövendő tűzoltóról.
Ezután a város lakói számára üdítően látványos felvonulással a csapat a művelődési
házhoz érkezett, ahol Leidinger István tűzoltóparancsnok köszöntötte a több száz fős
közönséget. A megnyitó után a tűzoltóság
majorette csoportjának fellépésére tapsolhattak a nézők majd egy közlekedési baleset
elhárításának mozzanatait bemutató akció
következett.
A hagyományőrzők egy kigyulladt faház
tüzét mozdonyítható fecskendővel, régi korok hangulatát időző ruhában és felszereléssel oltották el. Az oltást segítette az 1969-ben
gyártott németországi Mercedes 1113-as
gépjárműfecskendő, amely jelenleg Pilisszántón teljesít szolgálatot.
A nap vérére maradt a nagybemutató. A
közönség végignézhette, hogy a művelődési
házban fűtés felújítási munkák végzése során
keletkezett tűz hogyan oltható el. A tűzben
maradt és felrobbanó propán-bután gázpalack, a mentőkámzsában kimentett dolgozók, a gépezetes tolólétrával lementett emberek, a sugarak szerelése, az ablakokból
ömlő füst együttesen teljesen életszerűen
mutatta be a tűzoltás veszélyeit az érdeklődőknek.
A nagybemutató után még a tűzoltógépjárművek, a motor, a létra a gyerekek nagy
örömére a helyszínen maradtak, amit ki is
próbálhatott a nagyérdemű.
(forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Tájékoztató a Budakalászt
elkerülő út építéséről

Helyszíni szemle

A Pomázi Művelődési Ház adott otthont a Pest megyei kormányhivatal által rendezett helyszíni szemlének. Az erősen
kriminalizált cím valójában a Budakalászt elkerülő út építésének törvény által meghatározott előkészítő részét jelenti.
Ennek során a tervező konzorcium bemutatta leendő beruházást az érintetteknek köztük telektulajdonosoknak és
Pomáz önkormányzatának. A városunkat a tájékoztatón
képviselő Kiss Gabriella főépítésztől megtudtuk, hogy a tervezett út nyomvonala Budakalász és Pomáz között halad el.
A keresztező Hév sínek fölött felüljárót terveztek, a 11. sz.
útba szintén szintbeli különbséggel fognak bekapcsolódni,
míg a Szentendrét a Budakalásszal összekötő alsóbbrendű
útnál körforgalmi csomópontot kívánnak megépíteni.
pp.
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Aki megteremtette
nekünk Grabovskit

MOZAIK

Istentisztelet létrával és
tűzoltóautóval

Ternovszky Béla május 23-án ünnepelte 70. születésnapját.
A Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat emblémájának, Teknőc Ernőnek „szülőatyja” városunk lakója. Örökifjú művész, akinek fantáziája és rajztudása bámulatra méltó. Első

önálló rajzfilmje a Modern edzésmódszerek volt, dolgozott
a Mézga családban, majd a Pumukliban. Aztán jött a Macskafogó 1986-ban, amely a következő évben a legnézettebb
magyar film lett a mozikban és sikere a mai napig töretlen,
Szállóigéivel, utánozhatatlanul egyedi figuráival valóban
kultuszfilmmé vált. Boldog Születésnapot kívánunk!

Erdődi Ferenc atya az Úr mennybemenetele alkalmából a
szentmisén azt demonstrálandó, hogy a mennyország nem
az égben van, egy létra fokain mind feljebb lépve hökkentette meg híveit és aztán a közösségi portálok látogatóit. A
gyerekeket a szertartás végén még nagyobb meglepetés érte,
amikor a tisztelendő úr egy 30 méter magas tűzoltólétra
tetejére invitálta őket.

Polgárőrök a „mi utónkban”

A képen látható Suzuki Ignis kétszeresen is a mi autónk. A
híressé vált reklámszlogenen túl azért is mert a város önkormányzata adományozta polgárőreinknek, akik a négykerék
hajtásnak köszönhetően könnyebben eljuthatnak a meredekebb utcákba is.

2013. május 3-án a ballagási ünnepségünkön immár negyedik alkalommal búcsúzhattunk el a végzős, érettségire
készülő diákjainktól a Sashegyi Iskolában.

Kevélykedtek a pomázi
természetbarátok.

Klisovác, a Barát patak völgye a sejtett Ősbuda helye, a
Zöldlyuk és a Mackó barlang és a Kevély kilátója s hegyoldala látnivalóit fedezték fel és járták be az MTE és a
POBEK túristái. A május ötödikei túrán megtett 10 km
csodás élményeket jelentet, gyönyörű tavaszi időben.
Legközelebb a Dera patak forrásához vezeti el Pásztor Lajos
a kirándulni vágyókat.
Lindenberger Tamás

Május 25-26-án zajlott a nyolcadik lovasmajális, állat és kirakodó vásár a Magyar Várban.
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Június

8. szombat 9:00
Nemzeti Labdarúgó Torna és Családi Nap a Sport utcai
sportpályán

MARIKA KONYHÁJA

Lassan beköszönt az igazi nyár. A kiskertekben a
szorgos tavaszi munka
eredménye már látható,
sőt leszedhető, ehető. Ha
idejében elvetettük a spenótot, máris lecsipkedhetjük a legszebb leveleket a következő recepthez

Spenótos
makarónifelfújt

Hozzávalók:
25 dkg makaróni
1 kg leveles spenót (vagy
1 csomag mirelit!)
1 kis fej hagyma
4 dkg liszt
1dl húsleves (kockából is
lehet)
2 dl tejszín
15 dkg zsíros sajt
olaj, csipetnyi só, bors

Elkészítés:
A tésztát megfőzzük, jól
lecsepegtetjük.
A spenótot pároljuk, majd

összeturmixoljuk. Az apróra vágott hagymát és a
zúzott fokhagymát kevés
olajon üvegesre pároljuk,
meghintjük a liszttel, picit
pirítjuk, majd felöntjük a
levessel és a tejszínnel. Állandó keverés mellett besűrítjük. A sajtot durvára
reszeljük és a mártásba
keverjük, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A tészta
felét kikent tűzálló tálba
öntjük, rásimítjuk a spenótot, leöntjük a sajtmártás
egyharmadával, rátesszük
a tészta máik felét és a
mártást a tetején elsimítjuk. Sütőben 30-35 perc
alatt pirosbarnára sütjük.
Jó étvágyat!

Az SZSZK júniusi programjai:

10. hétfő 17:00
Az Ünnepi Könyvhét keretében „Távol-kelet közelről” címmel tart vetített előadást P. Szabó József író, televíziós személyiség a Klubban. A belépés ingyenes, és könyvvásárlási lehetőség lesz!
12. szerda 18:00 Julcsi Gála

13. csütörtök 14:00-18:00 VÉRADÁS

15. szombat 20:00
A ROCK NAPJA – „kultúr- rock” koncertek
A Fater –Rock és a White Hearts zenekar koncertje

20. csütörtök 18:00- 20:00
Árendás László: Új módszerek a természetgyógyászatban –
KOREAI INGER-REFLEX TERÁPIA című előadása a
POVEK szervezésében
20-21-22.
Kertbarátok Országos Találkozója, szakmai tanácskozás,
ahová az ország minden részéből várnak vezetőket
24-28.
Nyári színjátszó tábor Szalóky B. Dániel vezetésével

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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Június 10. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna, séta a környékben, délután: Játék, beszélgetés
Június 11. Kedd Kirándulás
Június 12. Szerda Dr. Győrffy Sándor - növényismereti előadás, beszélgetés; délután: séta, felolvasás
Június 13. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna; 11.00-12.00
Dalkör; fodrász, délután: sütés, kézműves foglalkozás
Június 14. Péntek Egészségügyi előadás, délután: zenehallgatás, beszélgetés
Június 17. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna, testsúly- és vérnyomásmérés, délután: séta, kézműves foglalkozás
Június 18. Kedd Bibliaóra - Molnár Antal vezetésével (beszélgetés, éneklés), délután: Memória gyakorlatok, fejtörők
Június 19. Szerda 10.00-11.00 Nyilas Zoltán (ref. lelkész) –
Istentisztelet (imádkozás, éneklés, stb.), délután: Zenehallgatás, felolvasás; Pedikűr
Június 20. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna; 11.00-12.00
Dalkör, délután: sütés, kézműves foglalkozás
Június 21. Péntek Tea délelőtt, délután: séta a környékben,
kvízparty
Június 24. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna, séta a környékben, délután: Játék, beszélgetés
Június 25. Kedd Beszélgetés (egyetemi tanár által vezetett,
konfliktuskezelés, megoldási technikák, stb.) délután: séta,
torna
Június 26. Szerda Játék délelőtt (társasjáték, kártya, fejtörők), délután: kézműves foglalkozás, zenehallgatás
Június 27. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna; 11.00-12.00
Dalkör, délután: beszélgetés, zenehallgatás
Június 28. Péntek 10.00-11.00 Gyógytorna; 11.00-12.00
Dalkör, délután: Hónapzárás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

HIRDETÉS

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!
Eltűnt cicát keresünk. Április 26-án láttuk utoljára
a Meselia utcában, 1 éves ivartalanított kandúr
macskánkat, aki cirmos-fehér színű, orra alatt
szürkés folttal. Jutalmat adunk a megtalálónak.
Tel: 06 20 383 44 33.

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

Június
Június
Június
Július

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

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

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

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.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete
Június

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

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

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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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
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Hirdessen
a
Pomázi
Polgárban!
Telefon:
06-20340-5288

