--

Pomázi Polgár
Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXII. évfolyam, 7. szám, 2013. július

Ingyenes

Július 20-án mindenkit vár a Klisza

HIRDETÉS

Villanyszerelés
Bojlerszerelés
Internet hálózat
telepítés
Régi vezetékek
cseréje vésés
nélkül

30-708-6052
ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT
2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

2 Pomázi Polgár

Hirdetésfelvétel:
Telefon:
06-20340-5288

TARTALOM

A TARTALOMBÓL

MEGHÍVÓ
2013 július 20-án 10 órától

Polgármesteri interjú...............................4.

Trianonra emlékezve..............................5.

Pomáz és környéke emlékei...................8.

Pomáz a szívünk közepe......................10.

Úrnapi körmenet..................................15.

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 !

Tűzoltóink sikerei..................................16.

Címlapfotó: Takács Edina
Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

pomáz város önkormányzatának lapja

megjelenik 5000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
m.b. Főszerkesztő: szerenka tibor
nyomdai előkészítés, Hirdetésfelvétel:
Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
nyomda: mátyus Bt.
Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
lapzárta minden hónap 20-án. az írások tartalmáért a szerző vállalja
a felelősséget. kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Még az idén elkészülhet a körforgalom

- Nyár dereka van, ilyenkor
a politikában megáll az élet. Pomázon azonban most
választottak elnököt a Fidesz alapszervezetben…
- Az évszaktól függetlenül, a
Fideszben két évenként történik a tisztújítás. A tagság
megtisztelt azzal, hogy ismét engem választott meg
elnökké.
- Ahogy a helyi politikát ismerem, a rendszerváltás óta
tölti be ezt a tisztséget. Sőt,
a pomázi alapszervezet alapítása is a nevéhez köthető.
- A dolgok valóban így
alakultak. A rendszerváltáskor fontosnak tartottam,
hogy Pomázon is megjelenjen a párt. Azóta vezetem az
alapszervezetet. Most is egyhangúlag választottak meg.
- Térjünk át a közigazgatásra! A legutóbbi testületi
ülés mely napirendjeit tartja említésre méltónak?
- A képviselők meghallgatták a rendőrség és a polgárőrség beszámolóját. Mindkettőt elfogadták. Az ülésen
jelen volt az új őrsparancsnok, Polgár Zsolt százados
is.
- Ha már név szerint említette megjegyzem, hogy
róla keveset tudunk. Ön találkozott már vele?
- Igen, az árvíz idején a megye településeiről és Pomázról összegyűlt 30 főnyi
csapattal Dunabogdányba
mentünk a 11-es út 150 méteres szakaszának védelmére. A konvoj vezetését a
rendőrség végezte. A fiatal
parancsnok a szabadnapjá4 Pomázi Polgár

ról érkezett. Segítőkész,
erős egyéniségnek ismertem
meg. Remélem, sokáig Pomázon marad. A napirendi
pontok közül fontosnak tartom, hogy a képviselők
odaítélték a Közművelődési
díjat Madár Péternének, a
Sashegyi Sándor Általános
Iskola és Művészeti Szakközépiskola tanárának
- Többször érdeklődtem, a
havi interjúkban, hogy a
közigazgatás átszervezése
hogyan hatott a városháza
dolgozóinak munkájára.
Azt válaszolta, hogy a folyamatnak még nincs vége.
- Most is hasonlót kell mondanom, mert a kormányablak megnyitásának végső
határideje 2013. december
31. A mi esetünkben a dátum az okmányirodára vonatkozik. Nagyon jól teljesítenek, minden nap fogadják
az ügyfeleket, kapom a
híreket, hogy másutt 2-3
hónap az ügyintézés, nálunk
1 hét. Az önkormányzat a
törvénynek megfelelően a
városháza földszintjét átadta
az államnak. Ha a kormányzati részben valami nem jól
működik, nem az önkormányzaton múlik. A hivatalnokok munkájában lényeges
változás nem következett
be, az itt maradottak a régi
szakterületükön dolgoznak.
- Most éppen mivel kell foglalkoznia?
- Tartanak a tárgyalások az
állam, a bankok és az önkormányzatok között. Ismert,
hogy az állam a hiteleink 70
százalékát átvállalta. Maradt

700-800 milliós adósságunk. Kezelhető összeg, van
esélyünk arra, hogy kisebb
bankok is elvállalják a
számlakezelésünket. Az a
leckénk, hogy megtaláljuk a
legkedvezőbb feltételeket
kínáló pénzintézetet. Akár
úgy is, hogy számlakezelő
bankot váltunk.
- Tud-e már válaszolni arra
a kérdésre, hogy a 30 százalék hitel maradása után
mennyi lesz az éves törlesztésünk?
- Ez attól függ, hogy a maradék hitelünket egy bank
milyen konstrukcióban fogadja el. Azt kell megtalálni,
amelyik a lehető legkisebb
terhet jelenti a városnak. Ez
fogja meghatározni a törlesztő részletek nagyságát.
- 2013-at elnevezték Pomáz
évének. Elkészítették az
éves rendezvénytervet. A
programok közül több lezajlott. Érdeklődik a lakosság?
- Összességében azt tapasztalom, hogy tetszik az embereknek, jó kedvteremtő
események. Arról szólnak,
hogy találkozzanak a pomáziak, beszélgessenek, ismerkedjenek. A 18 ezer lakosú
városunk elég nagy ahhoz,
hogy az egy utcában lakók
se ismerjék egymást. Az
urbanizáció hátránya, hogy
elszigetelődnek az emberek
egymástól. Ezt a folyamatot
próbáljuk gátolni.
- Eljut az útépítés a Hősökterei körforgalomig?
- A körforgalom állami beruházás, amelynek 2013 december 31-ig el kell készülnie. Arra törekszünk, hogy
a munkálatok a gyerekek
nyári szünetében történjenek, s szeptemberben már
ne zavarják a forgalmat.
Hogy mikor kezdik a munkát azt nem tudom, de majdnem 100 százalék, hogy az
év végéig befejezik.
- Régebben szóltunk már
arról, de most is térjünk
vissza, hogy milyen pénzből
készül a körforgalom?
- A megmaradt brüsszeli forrásokat a nehezen használható utak felújítására fordítják. Beléptünk a veszélyes kereszteződések felújítására kiírt pályázatba.

Nyertünk 40 millió forintot,
ami a várható költség fele.
15 milliót régen elköltöttünk
a körforgalom tervezésére, a
közművek kiváltására, a
szobrot ezután helyezzük át.
A maradék részt az útfelújítási munkába el lehet számolni, így gyakorlatilag 15
millióba kerül a városnak a
körforgalom megépítése.
- Ha a szobrot valóban
szívességből áthelyezi a
honvédség ezzel foglalkozó
alakulata…
- Az ezredes, akinek a honvédségnél ez a feladata megígérte, hogy amikor eljön az
ideje, küldi Szolnokról azt a
darut, amely képes 20 méterrel odébb tenni Jankovits
Gyula szobrát.
- Egy éve, hogy Árpád
nagyfejedelem emlékművét
felavatták a Majdan Poljén.
Akkor sokan féltek attól,
hogy a kieső helyen megrongálják a műalkotást.
Biztonságban van a szobor?
- Az érzékelők és a kamerák
működnek. Időnként riasztanak, akkor a biztonsági
szolgálat gyorsan megjelenik. Legutóbb a rongáló
fiatalokat elfogták, a szüleik
kifizették a kárt. A műalkotás Pomáz nevezetességévé vált. Egyre több túrázó
keresi fel. Ma is úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került. Akik
tiszteletüket teszik a szobornál, a település csodálatos
látképében is gyönyörködhetnek.
- Beszélgetésünk kezdetén
említette, hogy végre elkezdik a régi szeméttelep rekultiválását.
- Remélem, hogy mire ez a
lap az olvasókhoz kerül,
megkezdődnek a munkák.
Mi arra törekszünk, hogy ne
csak egy déli fekvésű domb
legyen, ezért pályáztunk egy
mobil napkollektor rendszerre, amit a rekultivált
terület tetejére helyeznénk.
Összekapcsolnánk a közvilágítással és a közintézményekkel Sőt, egy másik
pályázatunk azt célozza,
hogy napelemeket szereljünk fel az intézményeinkre
és a városházára.
Vicsotka

XX. Dunaknyari nemzetiségi
fesztivál

Méltón a tekintélyt parancsoló számhoz - így összegezhetnénk a huszadik nemzetiségi fesztivált, a dunakanyari nemzetiségek táncegyütteseinek, ének és zenekarainak
ezévi színvonalas találkozóját.
A Pomázon a Német Közösségi Ház udvarán június elsején
megtartott művészeti kavalkádon fellépett a Pomázi Óvónők
Eszterlánc Kórusa, a Pomázi Mesedombi Óvoda tánccsoportja, a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola Táncegyüttese, valamint a Pomázi Tűzoltó zenekar. De nemcsak
Pomáz képviseltette magát, hiszen érkezett dalkör Dunabogdányból, sőt Soroksárról is. Temészetesen nem maradhatott el az Opanke Délszláv Együttes műsora sem. Köszönet illeti a vendéglátókat, a Testvérmúzsák Alapítványt
és a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületet, valamint a támogatókat: Pomáz Város Önkormányzatát, a
Német Nemzetiségi Önkormányzatot, a Testvérmúzsák
Alapítványt, Pomázi Német Kulturális Egyesületet és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot. A rendezvény fővédnöke Vicsi László polgármester volt.

Trianonra emlékezve

KULTÚRA

Szárd kórus Pomázon

A Coro di Loiri nevű szárd férfikórus három éve koncertezett először a pomázi Eszterlánc kórussal. Idei látogatásukkor június 1-én felléptek a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola által felajánlott hangversenyteremben az iskola vegyes kórusa és kiskórusa, és az Eszterlánc társaságában valamint üde színfoltot jelentettek a nemzetiségi fesztiválon is.
A kórus előző nap egész napos kirándulásra indult a pomázi
óvónőkkel. Amint azt a társaságot az önkormányzat nevében
elkísérő Kósa Anikó alpolgármestertől megtudtuk: az Egri
Bazilika, a gyönyörűen megújult főtér és a vár megtekintése
után meglátogatták a Szépasszony-völgyet.
„Rendkívül vidám, fesztelen, közvetlen és barátságos társaság volt, lenyűgözően gazdag repertoárral és énektudással”- mondta lapunknak Kósa Anikó, majd hozzátette: az
olasz énekesek minden alkalmat megragadtak, hogy a kirándulásuk alatt „spontán” énekelhessenek az embereknek.
Minden megnyilvánulásukból kitetszett, hogy a Coro di Loiri tagjai szeretnek itt lenni Magyarországon és városunkban
Pomázon.

Több húron pendültek

A Teleki - Wattay Művészeti Iskola a két évvel ezelőtti találkozó után újra gitárversenyre és fesztiválra hívta a régiónkban élő gitárosokat „Több húron pendülünk” címmel
június 12-én szerdán. A fesztivál célja a térségben élő gitárosok és tanáraik számára a lehetőség megteremtése tudásuk
bemutatására illetve alkalmat biztosítani a szakmai tapasztalatcserére. Nem a versengés volt tehát a lényeg, hanem egy
jó hangulatú nap keretében összehozni a hangszer iránt érdeklődőket. A gitárosok klasszikus és jazz műfajokban is
bemutatkozhattak.

Csengő-Tischörner András „Trianon korabeli képeslapokon
és postabélyegeken” című kiállítása különös utazás az
időben, a történelmi Magyarország határain innen és túl, az
európai néplélek, a belső utak útvesztőiben. A képeslapok,
plakátok, zászlók, postabélyegek dokumentálják a XX.század eseményeit, az el- vissza- és újra elcsatolt területek
reakcióit, a nemzet és az egyén sorskérdéseit
G.S.
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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. (A fogadóóra szeptemberig szünetel.)

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.

Pomázi Értéktár
Pomázi hungarikumok

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény hívta életre a Hungarikum
Bizottságot. A bizottság feladatai közé tartozik, hogy
összeállítsa az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló
helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítésével létrejövő Magyar Értéktárat, majd az így nyilvántartott
nemzeti értékek egyedi értékelése és minősítése révén
létrehozza a Hungarikumok Gyűjteményét - írta közleményében a Vidékfejlesztési Minisztérium.
Az egész országra kiterjedő adatgyűjtés több hullámban,
rendszeresen történik. A települési önkormányzatok által
koordinált munkában részt vehetnek a település területén
működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi
vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézmények,
szervezetek, vagy a külső területfejlesztési, vidékfejlesztési
szervezetek.
Célunk elsősorban a helyi, Pomázi Értéktár feltérképezése,
elkészítése, kiállítás szervezése, helyi értékek bemutatójának megszervezése, helyi szellemi, honismereti, tájtörténeti

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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értékek tudatosítása, helyi termékek (kézműves, mezőgazdasági termények) hasznosítása. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az értékeknek földrajzi, történelmi, nyelvi, néprajzi és nem utolsó sorban érzelmi vonatkozásai is vannak.
Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója biztosította a munkába bekapcsolódó községeket,
városokat, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani irodái hamarosan megkeresik a települési polgármestereket, megyei elnököket, hogy az értékfeltáró
munkához felajánlják az intézet partneri együttműködését és
módszertani segítségét. Hangsúlyozta, hogy „a Helyi Értéktárak feltérképezéséhez a Hungarikum törvény egy keretet
ad, de a legfontosabbnak azt tartjuk, ha a helyiek maguk
fogalmazzák meg azokat az értékeket, amelyeket ők
fontosnak tartanak és hajlandóak is érte tenni".
Magánemberek, egyházak, civilek és nemzetiségi szervezetek segítő közreműködését várja Pomáz Önkormányzata is. Kérjük ötleteivel, elképzeléseivel keresse meg Turcsány Péter képviselőt, idegenforgalmi és turisztikai tanácsnokot: turcsany@krater.hu.
A vélemények, javaslatok gyűjtése folyamatos.
Turcsány Péter

Duró Imre

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

Hírek
röviden

ÖNKORMÁNYZAT

Napirenden a közbiztonság

„Te Deum laudamus”

„Téged, Isten, dicsérünk” - szól az
egyház hagyományos hálaéneke.
Ezekről a szavakról kapta nevét a
Te Deum, vagyis a tanév végi
hálaadás ünnepe, amelyre Pomázon
idén június 16-án került sor. A
szentmise keretében egy kis ünnepséget is tartottak: elhangzott egy
vers, a hitoktatók pedig a katolikus
egyház ifjúsági katekizmusának, a
szép kiadású YOUCAT-nak egyegy példányát kapták meg
köszönetképpen
egész
éves
ifjúságnevelő munkájukért.

Évadzáró

Június 2-án a Psalmus kórus évadzáró koncertet adott a PomázCsobánkai Református Egyházközség szervezésében.

Esélyegyenlőségi program

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló törvénnyel és
kormányrendeletekkel, Pomáz Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A programot június 13-án (csütörtök) 14 órakor tartandó Helyi Esélyegyenlőségi
Programért Felelő Fórum ülésén
vitatták meg az érdeklődők és
június18-án fogadta el a képviselő
testület.

Jubileum

Egy évvel ezelőtt avatta fel Pomáz
Városának képviseletében Vicsi
László polgármester Hende Csaba
honvédelmi miniszterrel a Majdánpoljén az Árpád szobrot. Az emlékmű azóta a város jelképévé és
egyben kedvelt kirándulóhellyé
vált.

A közrend és a közbiztonság helyzete
volt a fő témája a Pomázi képviselőtestület június 18-án megtartott
ülésének. Emellett szavaztak a képviselők a Közművelődési díj odaítéléséről, a szociális ellátásról, ingatlan adásvételek módosításáról valamint telekalakításról.

Napirend előtt Vicsi László polgármester köszönetet mondott az árvízi védekezésben részt vevő pomáziaknak.
A rend és közbiztonság helyzetéről
szóló előterjesztésben Kovács László
rendőr alezredes beszámolójában részletesen kitért a pomázi rendőrőrs
helyzetére. 2012-ben 457 bűnügyben
folytattak nyomozást, míg általános
iratot 1090 darabot dolgoztak föl. A
rendőri vezetők egyetértenek abban,
hogy a körzetben nem Pomáz a legfertőzöttebb terület, de a helyzet nem
könnyű, mivel jelentős a gépkocsi
lopások, feltörések, besurranásos és
trükkös lopások száma.
A körzeti megbízotti állomány létszáma alacsony és a budakalászi őrs megnyitásával ez tovább csökkent. Kovács
László kiemelte, hogy köszönet illeti
az önkormányzatot és a polgárőröket a
szoros és kiváló együttműködésért.
Bemutatkozott az új őrsparancsnok
Polgár Zsolt is.
Szabóné Dr. Bartholomei Krisztina
jegyző asszony megkérdezte a rendőri
vezetőket, mi lenne a leghatékonyabb
megoldás egyes közterületek pl. a szelistyei játszótér védelmére, ahol nem
kifejezetten gyermekkorúak rongálják
a közvagyont. Megállapították, hogy
nem elegendő a járőrözés, hanem térfigyelő kamerára van szükség. Vicsi
László polgármester jó példaként említette az Árpád szobornál lévő nagy
felbontású kamerát, amelynek segítségével sikerült már rongálók személyét kideríteni és az okozott kárt megtéríttetni.

A testület mind a rendőrség, mind a
polgárőrség beszámolóját elfogadta.
Bizottsági előterjesztés alapján a
képviselők a Közművelődésért Díjat
Madár Péternének adományozták.
A Sashegyi Sándor Általános Iskola,
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói állására érkezett pályázatok közül mindhármat alkalmasnak tartotta a testület. Döntést a Klebersberg központ hoz, a törvényi változások nyomán az önkormányzatnak
csak véleményezési joga van.
Lakossági javaslatok érkeztek az
iparterületi út elnevezésére. Közülük a
képviselők a Mester utcát választották.
pp

Polgár Zsolt az új
őrsparancsnok

Győr-Moson-Sopron megyében
született. Pályafutását 16 évvel ezelőtt, a Győri rendőrkapitányságon
járőrként kezdte. Ezt követően Budapestre került. Közlekedésrendészeti majd bűnügyi területen
tevékenykedett és az egységes
autópálya ügynökség állományában is dolgozott nyomozóként,
majd ezt követően a gödöllői
rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályát vezette. A dunakeszi rendőrkapitányságon a
helyszínelői alosztály vezetője
volt.
A pomáz tv-nek adott interjújában
elmondta, hogy 2012. áprilisában
került Pomázra, előtte feltérképezte
a várost és környékét. Ez az első
őrsparancsnoki megbízása. Feladatának tekinti, hogy az illetékességi területen (Pomáz, Csobánka,
Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Dobogókő) lévő rendőri feladatokat
összefogja, koordinálja.
Polgár Zsolt szeretné a közeljövőben a körzeti megbízottak számát
növelni.
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Pomáz és környéke emlékei

Véget ért a tanév, eljött a gondtalan
vakáció ideje. A szülők tartalmas és
olcsó szabadidő eltöltést szervezhetnek gyermekeiknek, ha a településünk és környéke épített emlékeit
ismerik, s a csemetéikkel felkeresik.
A testedzéssel összekötve kerékpárral vagy gyalog, közben gyönyörködve a természet szépségeiben.
A közelmúltban a városi könyvtár dolgozói „Pomáz a szívem csücske”
címmel vetélkedőt hirdettek a gyerekeknek. Magam is meglepődtem azon,
hogy milyen sok látnivalót találtak a
nebulók a képzőművészeti alkotásokban szűkölködő településünkön.
Azt kérdeztem magamban, hogy a
résztvevőkön kívül hány gyerek tud
ezekről, s főként kik nézik meg a
nyáron?
De most menjünk a 33 kilométer
hosszú s helyenként 3-4 kilométer
széles Szentendrei - szigetre! Szigetmonostor a nevét a bencések Szent
Szalvátorról elnevezett kolostoráról
kapta. A lakossága előbb a törökök elől
menekülő reformátusokból állott, később katolikusokat is betelepítettek.
Megnézhető az 1848-49-es szabadságharc emlékműve és a Dunába fulladtak kopjafája. A gödi révátkelőnél a
római őrtorony maradványai, s a két
műemlék jellegű templom látható.
Pócsmegyeren a református műemlék
templom, s a benne lévő Móricz pad
figyelemreméltó, amelyben a nagy
prózaíró vasárnaponként ült, miután

Leányfaluból átevezett istentiszteletre.
A református temetőben nyugszik az
író édesanyja, a katolikusban Axmann
Vince 48-as honvéd alezredes. Tótfalu
a nevét az odatelepített tótokról kapta.
Tahit a 15. századi oklevelekben említik először. 1900 óta Tahitótfalu. A
reformátusok lelkésze volt Tildy Zoltán 1920-1930-ig, aki miniszterelnök,
köztársasági elnök, majd államminiszter beosztásokban írta be a nevét a
történelmünkbe. Róla nevezték el azt a
hidat, amelynek a Tahi felőli pilléreit
a Hídvigyázók fafaragású szobrai díszítik. A katolikus temetőben nyugszik
Polack Mihály, aki XIX század első

Ismét itt a nyár. Ilyenkor az emberek
pihennek, nyaralnak. A különféle rendezvények szervezői számára, ez a
csúcsidőszak. Nekem is évek óta ilyenkor indul be a munka dandárja. Bő egy
hónap múlva ismét megrendezzük a
Pomáz Körül-Belül Teljesítménytúrát.
Ez már a negyedik alkalom lesz.
Az elmúlt 3 év alatt rutint szereztünk a
rendezésben. Nagyjából tudjuk, hogy
kb. 200 főre számíthatunk, hogy kik,
hol és miben fognak segíteni. Egyszóval rutinból is lebonyolíthatnánk.
De a rutin megöli a minőséget. Ilyet
meg csak akkor érdemes szervezni, ha
100% beleadásával csináljuk.
Minden évben megpróbáltam többkevesebb sikerrel népszerűsíteni ezt a
túrát, a Pomáz és környékének természetet, túrázást szerető közösségében.
Most is megpróbálkozom. A túránkat
ez évben augusztus 10-én rendezzük.
Idén először a rajt és az összes táv célja
a Pomázi Művelődési Ház lesz. Kivétel
a rövid táv, melynek célja továbbra is
Margitliget. Elsősorban a 12,5 km-es
rövidtávra és a 28 km-es kiskörön szá-

mítunk a helyi lakosok részvételére.
Tapasztalatom szerint a 12 km-es távot
minden egészséges ember, akár gyerekes családok is nagyobb erőfeszítés
nélkül teljesíthetik. Ők a Kevély oldalából tekinthetnek rá Pomázra vagy az
Oszoly csúcsáról Csobánkára és a Dera
völgyére. Ez a táv kocogóknak, futóknak akár edzésnek is jó.
A 28 km-es kiskör már feltételez edzettséget és rutint is, cserébe mindezeken felül a Holdvilág-árkot, a
Cseresznyés-árkot valamint a Vasasszakadékot is megcsodálhatják a rajta
indulók. Nem könnyű útvonal, de a
visszajelzések alapján feledteti a nehézségeket a látnivalók szépsége.
Reméljük, nekik idén is tudjuk biztosítani a célban a 2011-ben Pomáz Város
napján díjnyertes szakácsunk Soltész
András levesét.
Egyre népszerűbb a maratoni távunk
is. Szinte az egész országból érkeznek
természetjárók, akik e túra révén is
megismerhetik a történelmi Pilis turisták által ritkán járt tájait, s viszik haza
emlékeik mellett városunk jó hírét.

Polack Mihály síremléke

Beharangozó

felében az ország leghíresebb építésze
volt, s Budapest városképének egyik
kialakítójaként tartjuk számon. A síremlékét Ybl Miklós tervezte, s 1996ban felújították. Akinek több az ideje
még nézze meg Pollack Mihály nyaralóját és emlékszobáját!
Kisoroszit eredetileg Rosdnak hívták.
A lakosságának létszáma jóval ezer
alatti. Nevezetessége a Hajósemlékmű,
az emléktáblák a templomok falán,
Illés Lajos Kossuth-díjas zeneszerző
emléktáblája, aki 1992-től a református egyház kántora volt. Érdemes megnézni az Indián-cowboy Múzeumot.
Kisorosziban lakik Monori Lili, Straub
Dezső, Jordán Tamás, Lázár Kati, Makai Sándor, Jancsó Miklós és más
hírességek.
Leányfalu legrégibb emlékei római
korúak. Például, a benzinkút mögött az
őrtorony falmaradványai. Mellette a
Hősi Emlékmű, amelyet a két világháború, 1848-49 és 1956 emlékére
állíttatott az önkormányzat 1999-ben, a
település önálló községgé válásának
50. évfordulóján. Senki nem hagyhatja
ki Móricz Zsigmond házát, amelyben
1912-től haláláig élt és alkotott. Gyulai
Pál lakása, amelyet Ybl Miklós tervezett a Gyulai Pál utca 11 szám alatt
található. Itt látta rendszeresen vendégül a Visegrádon élő Görgey Artúrt,
az 1848-49-es szabadságharc fővezérét.(A cikkben szereplő egyes adatokért
köszönet Balla Benjaminnak)
Vicsotka

Negyedszerre is Pomáz Körül-Belül
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Már több mint 100 fő az, aki Pomáz
közigazgatási határát 54 km hosszan
teljes egészében körbejárta, és így elismerésül megkaphatta a város polgármesterének aláírásával készült sorszámozott oklevelet is. Örvendetes,
hogy közöttük is több pomázi van.
A rendező csapat kb. 30 főből áll. Van,
aki „csak” fél napot, de a legtöbben
teljes napjukat önzetlenül, sőt örömmel „feláldozzák” hogy a résztvevők
elégedetten térjenek haza. Az Ő önként
vállalt munkájukat nem lehet elégszer
megköszönni, a táj szépségén felül
őmiattuk is jönnek egyre többen vissza
minden évben. Külön öröm, hogy egykét indokolt hiányzás (nyaralás, családi ok) kivételével a rendezőink évrőlévre szívesen jönnek segíteni, amit
nem győzök elégszer megköszönni.
Aki többet szeretne tudni a túráról, az a
pomazk-b.hupont.hu honlapon, vagy
plujo61@gmail.com címen érdeklődhet a rendezőnél.
Pásztor Lajos „Lujó”

Nemzetiségi Nap a
német iskolában

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola hitvallása a
német nyelv magas szintű oktatása és a német nemzetiségi
hagyományok ápolása. Tantestületünk és a diákság egy emberként ezen fáradozik, legyen szó akár tanulmányi versenyről, ünnepségről vagy megemlékezésről. Ünnepségeinken felcsendül a Magyarországi Németek Himnusza is,
ballagáskor népviseletet öltenek a nyolcadikosok.
A hagyományápolás csúcspontját mindig a nemzetiségi nap
jelenti, az iskola igyekszik évről-évre változatos programot
összeállítani.
Idén Szigetiné Dr. Tóth Judit, néprajzkutató-muzeológus,
vendégeskedett nálunk, vetítéssel egybekötött előadást tartott a tavaszi és nyári német népszokásokról. A hallottakat
tanulóink csoportmunkában feldolgozták. Végül az iskola
hagyományőrző csoportjai mutatták be éves munkájuk gyümölcsét.
A német nyelvű bábszakkör óriási sikert aratott a Brémai
muzsikusok című mesével, Lengyel Martin harsonán eljátszott egy német népdalt. Végül a néptánccsoport lépett színpadra két fergeteges tánccal.
Pomázi Német nemzetiségi Ált. Isk.

OKTATÁS

Mátyás sulisok
sárkányhajóban

Az idén tavasszal úgy döntött a 4.a osztály – vagyis mi –
hogy “üsse kő!”, benevezünk a területi iskolák sárkányhajó
versenyére.

Az edzések “érdekesek” voltak, a 20 evező legalább tízfelé
ment, de lelkesedésben nem volt hiány. Egyszer esőben
eveztünk, de annak is megvolt a maga varázsa és jelentése:
végre edzettek vagyunk.
Nem mondható, hogy a verseny napjára összeállt a csapat,
így az esélytelenek nyugalmával álltunk rajthoz szombat
délelőtt, az Omszk-tavon. (Az árvíz miatt ugyanis száműzték a versenyt a Dunáról.) Óriási meglepetés és öröm volt
számunkra az előfutam győzelme, és a döntőbe jutás.
Az ezüstéremmel nagyon elégedettek vagyunk, hiszen olyan
csapatokat győztünk le, akik 3 éve versenyeznek már.
Kupát, érmeket, oklevelet kaptunk. Új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtunk. Jó így zárni ezt a 4 évet, amit
együtt töltöttünk.
Mátyás Király Ált. Isk. 4a osztály

Scheck Nóra emlékverseny 2013.

A pomázi általános iskolások közötti
év végi egyéni sakkversenyt 1999. óta
rendezik meg a Sashegyi Sándor Általános Iskolában, idén június 7-én volt a
küzdelem napja. Utoljára 2009-ben
nyerte mátyásos a versenyt, ezért nagy
izgalommal vártuk, hogy végre visszatér-e hozzánk a kupa.
Az áhított győzelmet most holtversenyben iskolánk 2 tanulója szerezte
meg! Harangozó Zsombor (2.b) és
Milán Attila Gábor (3.a) 6-6 ponttal
nyerte meg a 7 fordulós versenyt!
A küzdelem nagyon izgalmasan alakult. Végig fej-fej mellett haladtak a
dobogós helyekért az esélyes játékosok, még az utolsó forduló is bőven
tartogatott izgalmakat, hiszen nagyon

szorosan alakult a végeredmény.
A verseny a megszokott baráti légkörben, jó hangulatban zajlott. Itt szinte
mindenki ismer mindenkit, a gyerekeket a sakk szeretete köti össze, függetlenül attól, hogy melyik iskola diákjai.
Az eredményhirdetésre eljött az alapító
Schreck Nóra leánya, özv. Vaizer Zsigmondné, aki a versenyzőknek ajándékkal kedveskedett. A verseny Nizák
András sakkpedagógus vezetésével
zajlott, segítője Selley László volt, köszönjük nekik a szervezést!
Gratulálunk a győzteseknek és a többi
derekasan küzdő mátyásos résztvevőnek is!
Mátyás Király Ált. Isk.

Sashegyi Nap 2013

Hagyományaikhoz híven idén is megtartották iskola napjukat a sashegyisek. Amíg az alsó-és felső tagozatosok sportversenyekkel kezdtek, addig a középiskolások fociztak a tornateremben. Ezután a 9-10.-11. osztályosok "bevették"
Pomázt: érdekes feladatok, a város felfedezése várta őket. Megemlékeztek Sashegyi Sándor halálának 55. évfordulójáról
is: játékos feladatok várták a diákokat.
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Helytörténeti vetélkedő

Pomáz a szívünk közepe

A futás és foci, vagyis az aktív mozgás örömei
mellett Pomáz évének méltó és kiemelkedő rendezvénye lett az a helytörténeti vetélkedő, amit
lelkes helytörténészek és segítőik szerveztek
meg a 2013 Pomáz részeként és egyben a település első okleveles említésének 875. évfordulójára emlékezve „Pomáz a szívünk közepe”
címmel.

A nagy versengésre a három iskola között került sor június
5-én a művelődési házban. A Német Nemzetiségi Általános
Iskolából, a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskolából és a Mátyás Király Általános Iskolából érkező diákok és segítő tanáraik, - Gránic Judit,
Kapin Györgyné, Gillinger László és Borsi Mihály - felkészülésükhöz a Pomáz című könyvet kapták.
A zsűrit Könczöl Dánielné helytörténész, Kulin Imre, városunk egykori polgármestere és lapunk munkatársa, Vicsotka

Mihály képviselte, míg a műsorvezető Vincze Enikő volt.
A csapatok által elért pontszámok egy táblára kerültek,
melyekhez hozzáadódott a gyűjtő füzetben elért pontok
száma. A verseny végén a szerzett pontok összegzésre kerültek, és az így elért eredményeket figyelembe véve a gyerekek beválthatták az asztalokon lévő ajándéktárgyakra.
És a feladatok? Bizony rendkívül színesek és sokrétűek
voltak. Villámkérdésekkel kezdődtek (például mikor és hol
történt Pomáz első okleveles említése?), s ezek végig is
kísérték a többi feladatot is. Volt még képkirakós („trendibb”
néven puzzle) és memóriajáték is. Izgalmas volt a „Találd
ki” nevű forduló is. Ebben három, ismert pomázi „tárgyról”
(a II. világháborús emlékmű előtt álló harang, a Hármas kút,
Szent György freskó a szerb templomon) hallhattak a tanulók egy-egy mondatot. Minden állítás után lehetett tippelni, de a rossz választ adók kiestek. A diákoknak idegenvezetőkké is kellet válni és végigkalauzolni a városon a
képzeletbeli turistát úgy, hogy annak később is legyen kedve
visszatérni.
A verseny jó hangulatban zajlott, a gyerekek elégedetten
mentek haza, talán azzal az érzéssel is gazdagabban, hogy
Pomáz valóban a szívünk közepe.
Dubrovszki Milos
könyvtáros
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A vetélkedőt Kósa Anikó
alpolgármester nyitotta meg

Kertbarátok Országos
találkozója

A Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Egyesülete az
idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A debreceni
és a szarvasi kertbarátokkal 1970 áprilisában a pomázi
művelődési házban alakították meg a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségét, amelynek mára kétszáznál
több tagja van. Az évtizedek alatt a pomázi kertbarátok a
különböző versenyeken számos nagydíjat és első helyezést
értek el. Nem csoda, hogy az ország legnevesebb egyesületei között tartják számon őket.
Most június 20-23-ig Pomázon tartották meg a kertbarátok
vezetőinek szokásos évi háromnapos továbbképzését. Negyvennyolc településről érkeztek vendégek.
Az első napon Szentendrét, Pomázt és a kertbarátok kertjeit
mutatták be nekik, este pedig a névadó Porpáczy Aladár akadémikus szobrának megkoszorúzása után ünnepi műsort rendeztek. Ezen részt vett Hadházy Sándor a körzet országgyűlési
képviselője, Vicsi László polgármester, Kósa Anikó alpolgármester, Nagy Z. Róbert a KKOSZ elnöke, Hockné Nagy
Ilona a KKOSZ főtitkára, és Nagy Kálmán a KKOSZ Pest
megyei elnöke,
Vicsotka Mihály elnök kiváló közösségi munkájáért oklevelet
adott át Balla Máriának, Pintér Máriának, Földesi Andornak,
Polcsics Gyulánénak, Horváth Bozsenának, Szabó Istvánnénak, Földi Rozáliának, Kakas Zoltánnénak, Kővári Tamásnénak és Mellis Ferencnének. Ajándékkosarat és oklevelet
vehetett át Kurnász István és felesége, Stofira Andrásné és
Gróf András. A legmagasabb kitüntetést, a Berek Zsigmond
Életút díjat, amit évente csak egy fő kaphat, több évtizedes
kiemelkedő munkáért, 2013-ban Kallóczki Pálnénak szavazta
meg az elnökség. Az egyesület tagsága Tiszteletbeli Kertbarátnak fogadta a Vujicsics Együttes tagjait. Az ezt bizonyító
oklevelet Eredics Gábor vette át.
A kulturális műsorban Mező Tibor verseit Csákó Erzsébet
mondta el, felléptek Szalontai Éva és Sipos Mihály előadó
művészek, Borbély Mihály szakszofonművész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem docense, a Vujicsics Együttes, Bálint
Ákos és Szabó Anna táncművészek, zongorázott Juhász Balázs karnagy, énekelt a Porpáczy Aladár Egyesület énekkara.
A második napon Esztergomban és Visegrádon jártak a
vendégek, a harmadik napon Kulin Imre és Vicsotka Mihály
szakmai előadást tartottak.
Vicsotka Mihály

POMÁZ ÉVE 2013

Két legyet egy
csapásra

Minden nap van valamilyen világnap, így
alig figyelünk fel a május 31-i dohányzás
ellenire, amely a világ legelterjedtebb
káros szenvedélyére hívja fel a figyelmet.
Ennek apropóján a Mátyás iskolában arra
buzdítottuk tanulóinkat, hogy „Fussanak
az egészségükért!” Minden olyan osztály,
amelyik legalább 15 fővel lefutotta a
kijelölt távot, egy nagy adag epret kapott.
Az osztályok nagy lelkesedéssel rótták a
köröket.
Ezzel a futással két legyet ütöttünk egy
csapásra, mert tanulónk a regisztráció
után plusz köröket futhattak, és ezzel
gyarapították a „2013 km futás Pomáz”
kilométereinek számát.
Köszönjük a szervezőnek: Ácsné Horváth
Szilviának és Oláhné Szabó Krisztinának
valamint a Művelődési Házból Pásztor
Lajosnak!
Mátyás Király Ált. Isk.
Pomázi Polgár 11

KÖZÉLET

„Heroikus küzdelem volt.....”

Talán a történelemkönyvek lapjaira is bekerül, hogy 2013 első
fele ritkán látott természeti csapásokkal telt el: a rendkívüli
márciusi hó és a rekordhőség
mellett a Dunáé volt a főszerep,
hiszen 50 éve nem látott áradással lepte meg az embereket. Az
emberek viszont példa értékű
összefogással és szervezett védekezéssel lepték meg a Dunát. És a
világot. Az alábbiakban néhány
apró mozaikkal szeretnénk viszszaemlékezni ezekre az embert
próbáló napokra.

2013. Június 6. 14:00
A pomázi önkéntes tűzoltók reggel óta
homokzsákokat pakolnak Budakalászon a Duna parton lévő kórháznál. A
Barát patak gátépítése megkezdődött.
A délelőtt folyamán Csobánkán egy 10
méter magas fa dőlt villanyvezetékre.
A tűzoltók a fát kivágták, és visszavonultak a gátra homokzsákot pakolni.
(www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Pomáz város polgármesterét kérte fel a
Pest megyei közgyűlés a Dunabogdány
kivezető út védelmének segítésére.
Vicsi László polgármester ezúton is
köszöni a környékről jövők segítségét,
akik részt vettek, vesznek a védekezésben.
(www.pomaz.hu)
Sokan mentek Pomázról Szentendrére,
Budakalászra, Dunabogdányba segíteni. Azt is mondhatnánk, hogy városunk lakóinak a Dera rendszeres áradásai segítettek sajnos abban, hogy gyakorlott homokzsák rakók legyenek…

„Éppen homokzsákokat rakunk és védjük az emberek életét amennyire tudjuk.”
(Vicsi László Dunabogdányban a TV2
tudósításában)
„Heroikus küzdelem volt. Büszkék lehetünk rá.”
(Áder János, köztársasági elnök)

Levelünk jött - Áramszünet

2013. május 28- án áramszünet volt.
Mit jelent a mai ember számára, hogy
nincs áram? Sok ember számára azt
jelenti, hogy nem tud tévét nézni, rádiót hallgatni, internetezni, stb. Nekem
azt jelenti, hogy nem zúdul rám a fent
említett helyekről a sok mocsok (idézve Molnár V. József néprajzkutató szavait)
Nem ömlik ránk a (sok-k) rossz hír,
kivel, mi, miért, mennyiért csináltak.
Nem jönnek a nagyvilágból a "hírek",
nem tudjuk meg, hogy kik miért robbantottak, bombáztak, hány EMBERT
öltek meg. Bezárul egy "való világ", de
kinyílik egy másik valós világ, ami
sokkal szebb jobb, csak bezárták előt12 Pomázi Polgár

tünk. Ez a rossz dolog, hogy nincs
áram, kinyit egy régi új világot,
amiben meghalljuk a madarak énekét,
hiszen május van. Tombol a természet,
nyílnak a virágok, döngicsélnek a
méhecskék.
Sok ember bosszankodik, hogy nem
tudja megmelegíteni az ebédjét mert
nem működik a mikró. Nem tudja
megmelegíteni a dobozba zárt élelmiSZERnek nevezett valamit, és nem
tudja megrendelni természetesen elektronikus úton a következő heti betevőjét. Gondoljunk szüleinkre, nagyszüleinkre: mijük volt? Az én nagypapám hozománya egy összecsukható
szék volt, ami a mai napig megvan és

jól működik, ma viszont az eldobható
GAGYIT használjuk.
Most sok(k) mindenünk van: nagy ház
nagy Tv, nagy hitel és azt hisszük,
hogy ez kell a boldogságunkhoz. Pedig
nem!!
Ezért azt gondolom, hogy próbáljunk
egy kis áramszünetet csinálni és vegyük észre egymást, milyen szépen
fütyül a feketerigó, beszélgessünk többet családtagjainkkal biztos, hogy boldogabbak leszünk mint a való világban, amit "valakik"(?!) ránk szabadítottak.
Sok tartalmas áramszünetet kíván:
Guszter János

A felnőttek a
középmezőnyben,
az ifik az élbolyban zártak

Véget értek a küzdelmek a PMLSZ második osztályának
nyugati csoportjában. A 2012/13-as év a Pomáz-ICO SE
felnőtt csapata számára a 10. helyezést hozta. Ez azt jelenti
hogy nem sikerült a tavalyi előkelő 3. helyet megközelíteni.
A gárda mérlege 30 mérkőzésből 11 győzelem, 5 döntetlen
és 14 vereség, 38 pont, 68 lőtt gól a 67 kapottal szemben.
U19-eseink nagyon szép teljesítménnyel negyedikek lettek.
Mérlegük: 30 meccsből 21 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, 118 lőtt és 47 kapott gól, összesen 66pont.
pp

Ovis sakkbajnok

Évente kerül megrendezésre a Budapesti Óvodások Sakkbajnoksága, melyet idén a kisfiam, Mecsnóber Máté pomáziként nyert meg. A versenyt a Budapesti Sakkszövetség
megbízásából a Törekvés SE sakkszakosztálya 2013. június
9-én rendezte meg.
A verseny lebonyolítása 7 fordulós svájci rendszerben 15-15
perc rapid időbeosztással történt. Rekordlétszámú nevező,
50 kis ovis ült az asztalhoz.
Máté a 7 fordulóból hatot nyert meg. Nagyon koncentráltan,
gyönyörűen versenyzett. Az utolsó, mindent eldöntő fordulóban már az első táblán foglalt helyet, így sejtettük, hogy
ha sikerül megnyernie, akkor egy szép éremmel térhetünk
haza.
Fiam a Napsugár óvodába jár és már több mint egy éve
sakkozik. A sakk szeretete akkor kezdődött, amikor karácsonyra kapott egy sakk készletet. (Itt jegyezném meg, hogy
miután az óvodában értesültek Máté sakk szeretetéről karácsonyra a kis csoportot is meglepték egy sakktáblával). Ettől
kezdve minden nap úgy indult a reggelünk, hogy a kisfiam

SPORT

Pomázi harcművészek
sikerei

A Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány úgy ünnepelte a
gyereknapot, a város és a maguk dicsőségére, hogy fiataljai
6 kupát, 5 arany-, 11 ezüst- és 5 bronzérmet nyertek a 2013.
évi Csaba Kempo és Sport-Jitsu Kupán. A nyílt, országos
harcművészeti viadal a Fővárosi és XVII.kerületi Önkormányzat támogatásával került megrendezésre május 25.-én
szombaton az MHSE Küzdősport Centrumban.
A pomázi gyerekek 6 különböző számban indultak: light
contact, csapat semi contact, jitsu küzdelem, földharc, fegyveres kata, pusztakezes kata.

Sakk szimultán
verseny

Szimultán sakkversenyt rendeztek május 25-én a Pomáz
város által szervezett gyermeknapon 26 gyermek és 5 felnőtt
sakkozó részvételével. Sármási Péter sakkedző 21 gyermek
és 1 felnőtt ellen egy döntetlent és egy vereséget szenvedett.
10 és 13 óra között több játékos visszavágót is játszott a
pontszerzés reményében. Péter jól állta a sarat, sőt még
gyors tanácsokkal is szolgált ellenfeleinek.
13 óra után Selley László sakkjátékos vette át a szimultánt,
aki 5 gyermek és 5 felnőtt játékos ellen egy vereséget szenvedett.
Pontszerző játékosok: Iharosi Csongor (4.a Mátyás király
Ált. Isk. Szentistvántelep) ½ pont, Péter Csaba (felnőtt, Pomáz) 1 pont, Selley Miklós (felnőtt, Pomáz) 1 pont.
A versenyben részt vevő gyerekek közül jó játékot nyújtottak: Mitterman Balázs (óvodás), Povaleg Karolina (2.d, Mátyás király Ált.Isk., Lepenye Kolos 1.b, Mátyás király Ált.
Isk., Milán Ompoly (3.b, Mátyás király Ált.Isk.), Lévai Berci (4.a, Mátyás király Ált.Isk.), Demjén Bence (4.c, Budapest, XVI. kerület).

felrakta a sakkot és kérte, hogy tanítsuk meg játszani. Először az interneten keresztül próbáltuk tanítgatni, de rájöttünk, hogy az érdeklődése ennél komolyabb, és így fordultunk a jelenlegi edzőjéhez Guba Miklóshoz és Ungvári
Anikóhoz, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Az elmúlt egy
évben Máté számos versenyen vett részt (Tusi kupa, Budakalászi kupa), ahonnan minden esetben éremmel, legtöbbször aranyéremmel tért haza. Ez a bajnokság volt az eddigi
legkomolyabb versenye, és reméljük, hogy a jövőben még
további szép sikerek várnak rá a Szentendrei Sakkiskola színeiben.
Mecsnóberné Udvarhelyi Andrea
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Nyáron is ünnepel a pomázi katolikus közösség

Újabban a pomázi Szent István Király Plébánia közösségében mindig
történik valami, ami a közösség
keretein túlra is hallatszik. Ennek
mondhatjuk, hogy előidézője a már
sokak által „feria” néven emlegetett
papunk. Feri atya magát jegyzi ezzel
a névvel. Most az adott alkalmat az
ünneplésre, hogy Feri atyát öt éve
szentelték pappá. Pomázon működését 2011 novemberében Advent elején kezdte meg, Antal atya halálát
követően.
Mindenekelőtt talán arról kell szólnunk, hogy mit is jelent a papi szolgálat a Római Katolikus egyházban.
A Katolikus egyház Krisztus közössége, valljuk. Tehát, nem emberek alapította szervezet, hanem Jézus Krisztus
akaratából lett. A közösség tagjai a
keresztség által lesznek a „királyi papság, szent nemzet” tagjaivá. Péter, az
apostolok között is az első, ugyanakkor
az első pápa is, így beszél a közösségről: „választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből
meghívott benneteket csodálatos világosságára.” [1Pt 2,9]. Ebben a közösségben mindenki elnyerheti a tagságot,
aki „hallóvá lesz”, a meghívást elfogadja, mely minden ember számára
szól Istentől, személyesen. E közösségbe Jézus delegál személyeket, a
„szent hatalom” gyakorlására. „A püspök kézföltétele a fölszentelő imádsággal együtt a látható jele a fölszentelésnek.” A papi szolgálatra érdemes férfiú
számára a felszentelés „elkülönítés és
feladat átadása, amelyet maga Krisztus
végez Egyháza javára”, tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa (1538).

Az elkülönített személy így az Egyházi
rend szentségében részesül, mely eltörölhetetlen.
Míg a keresztség, a bérmálás, valamint
az Eucharisztia szentsége a beavatás
szentségei, addig az egyházi rend
szentsége - mint a házasság szentsége
is - mások javára, üdvösségére irányuló szentség. Talán ez segít abban, hogy
megértsük, vagy legalábbis megvilágítsuk, miért van folyamatos történés a
plébánia körül. Feri atya hite, hitvallása az evangelizáció: ami annyit
jelent, hogy elmondani az örömhírt,
amiben Ő maga is felnőtt fejjel részesült. Krisztus szeretete éltet bennünket, mindegyikünket. Még akkor
is, ha nem veszünk erről tudomást.
Ami a legbiztosabb bizonyítéka a
teremtő szeretetnek, hiszen érdektelenül szereti az embert, és biztosít minden létfeltételt a számára, még akkor

Úrnapi körmenet

is, amikor nem veszünk róla tudomást,
vagy durván elutasítjuk tényét.
Feri atya nem az az igazi papi alkat,
legalábbis nem a klasszikus értelemben az. De hát egy újpesti utcagyerekből pap nem lesz valaki úgy, hogy
belenő ebbe. Nem törvényszerű az,
hogy az ember kereszténynek szülessen. De nem is zárja ki az, hogy valaki
pap legyen, mert nem született bele
keresztény családba. Egy nehéz gyermekkor is lehet jó indulás. Feri atya jó
példa arra, hogy mindenkinek saját
magán múlik az, hogy amit hoz magával, azt mire használja.
Mióta Feri atya a közösségünk élére
került, többen ismertük fel azt, hogy
ezért a közösségért, és mindazokért,
akikkel közösségbe kerülhetünk, mi is
tudunk tenni valamit. Sőt rámutat arra
is, hogy a feladat mindig több mint
ahányan vagyunk, akik tenni tudunk.
Erre az ünnepre közösségünk „fű
alatt”, Feri atya tudta nélkül készülődött. Feri atya nem szereti, ha róla
van szó, ha Őt ünneplik. Őt megkerülve toboroztunk mindenkit, hogy aki
teheti, az legyen ott, legyen közösségi
szentmise, hálaadás érte, és legyen
kéréseinkkel megtámogatva szolgálata, melyet értünk, és Isten dicsőségére
folytat. Végül is tele volt a templom, és
utána egy szerény agapé (szeretetlakoma) keretében - amit a hívek készítette
étekből tartottunk meg - felköszöntöttük.
Mindannyian tudjuk, hogy a hűség
drága kincs, amiért meg kell tudni dolgozni, és el kell viselni a terhét is; elfogadva azt, hogy ebben nagy része van
az Isten segítségének - kegyelmének is.
Naszádos József

Pünkösd után két héttel ünnepeltük Úrnapját, hivatalosan az
Úr Testének és Vérének - vagyis az oltáriszentségnek - ünnepét. Ennek legismertebb mozzanata az úrnapi körmenet.
A processzió négy állomást érintett, ahol az oda érkező oltáriszentséget hagyományosan virágszőnyeg várta, amit az
önkéntesek már kora hajnalban elkezdtek készíteni.

Fotó: Babos Gábor
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A csornai KÉSZ csoport elnökét, aki Pomáz szülötte, Heiter
Róbert Gottfried premontrei szerzetes testvért 2013. június
21-én 10 órakor áldozópappá szentelte Győrben Dr. Pápai
Lajos megyéspüspök úr a győri székesegyházban.

Tűzoltóink sikerei

2013 májusában rendezték meg a IX. Országos Tűzoltó
Szakmai Verseny pest megyei és országrészi versenyét. A
Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság csapata az
önkéntes tűzoltók kategóriában mind a két versenyen az első
helyezést érte el. A megyei selejtező versenyen a beosztott
kategóriában Nagy-Győr Dávid a harmadik helyen végzett.
Az országrészi selejtezőben Lajos Gábor beosztotti, valamint Nyíregyházi István gépkocsivezetői kategóriában a
harmadik helyen végzett. A pomázi önkéntes tűzoltók bejutottak az országos döntőbe.
A csapat: Schieszl Károly, Nagy-Győr Dávid, Lajos Gábor,
Vida Ferenc, Mészáros Ákos, Nyíregyházi István.

MOZAIK

5 éves a György Ádám
kastélyakadémia

A még mindig csak 31 éves, pomázi kötődésű művész 2013ban ötödik alkalommal rendezi meg zongora akadémiáját,
amelyre a világ minden tájáról, többek között Kínából,
Ausztráliából, Svájcból és az USA-ból is érkeznek tehetséges zongorista növendékek. Július 22-én és július 31-én a
Teleky Wattay Kastélyban egy-egy koncert teszi majd emlékezetessé az évfordulót.

Vádemelés a pénzszállítókat
kirabló bandával szemben

Az Apostoli kettőskeresztnél

Vádemeléssel zárta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI) a nyomozást azzal a három pomázi
férfival szemben, akik 2010 nyara és 2011 tavasza között, a
fővárosban és Pest megyében 6 pénzszállítót raboltak ki

A Jobbik Pomázi Alapszervezete a Trianoni megemlékezés
alkalmából a kettős-keresztnél két új paddal ajándékozta
meg a várost.

2013. június 2-án hajnalban Pomázon a József Attila utca és
Jankovics Gyula utca sarkánál egy személygépkocsi az útról
a szalagkorláttal lekerített vízelvezető árokba hajtott. A
pomázi tűzoltók két gépjárművel vonultak a helyszínre.
A gépkocsi vezetője a gépkocsiba beszorult, nem bírt kiszállni. Az önkéntes tűzoltók a beszorult súlyos sérültet
feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki a gépkocsi roncsai közül. A személyautót daru emelte ki az árokból, a
rendőrségi helyszínelést követően.
(www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Árokba hajtott
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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

Július

13. szombat 16.00-tól Városunkban élő Erdélyiek
Találkozója, batyus jellegű bál, 2000Ft/fő a hozzájárulás
14. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub

20. szombat 10:00 POMÁZI PIKNIK a kliszadombi
Honalapítás 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!
28. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub

A művelődési ház és könyvtár 2013. július
15-től augusztus 5-ig zárva tart!

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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MARIKA KONYHÁJA

Félreérthetetlenül itt van
a nyár. Amint lehet, időt
szakítunk a nyaralásra,
pihenésre. Itt-ott összejövünk a nagyobb családdal, barátainkkal, ismerőseinkkel. Szeretjük kényeztetni őket is, magunkat is. Olyan finomságokat keresünk, aminek
elkészítése azonban nem
vesz igénybe hosszú órákat s előre is előkészíthető. Nos, ma egy ilyen receptet kínálok:
Nyári zöldségkeverék
sonkával, mozzarellával

Hozzávalók:
50 dkg cukkini
15 dgk friss gomba
2 fej vöröshagyma
1 peperoni
1 paradicsompaprika
1 doboz kukoricakonzerv
1 paradicsompüré
15dkg mozzarella
20 dkg sonka
frissen őrölt bors

Elkészítés:
A cukkinit megmossuk,
szeletekre vágjuk, a gombát megtisztítva felszeleteljük. A hagymát kockára,
a peperonit karikára, a paradicsompaprikát és hagymát apróra vágjuk. A
kukorica levét leöntjük, a
paradicsompürét jól átkeverjük. A mozarellát csíkokra, a sonkát kockákra
vágjuk. Az egészet lazán
összekeverjük és tűzálló
tálba öntjük, tetejére frissen őrölt borsot szórunk és
megsütjük.
Foghagymás pirítóssal tálaljuk.
Jó étvágyat!

Gazdát keresünk!

Két kuyus vár gazdára, Alma és Málna. Néhány szó róluk:
2007-es születésűek, testvérek. Idegenekkel először bizalmatlanok, de akit megszeretnek, azzal nagyon kedves,
bújós kutyusok. Nyugodtak, pihengetni szeretnek, nem
túl mozgékonyak,de jó jelzőkutyák. Lehetőség szerint
kertes házba adnánk őket örökbe, és ha mód van rá, együtt
keresnek gazdit. Mindketten ivartalanítottak. Érdeklődni:
06-20-424-9808 Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület

HIRDETÉS

Szentendrén

720 nm-es építési telek eladó
a Pipacs utcában a Móricz Zsigmond
gimnázium mögött.
Csendes, zöldövezeti, kifejezetten családi
házas környék.

Telefon:06-20/390-2304

Kiadó

a pomázi HÉVállomás közelében egy
21 négyzetméteres
üzlethelyiség,
WC-vel és saját
parkolóval.
Érdeklődni:
20/424-9808

Vörösmarty
gyógyszertár

svs

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

Telefon: 26-326-402

Szentendrén az
Óvárosi
üzletnegyedben
20 négyzetméteres,
központi fűtéses
helyiség kiadó.
(Esetleg, dohánybolt,
csemege, gyógynövény)
Tel.: 06-20-943-9572
06-20-334-5090

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
Július

7-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Július
14-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Július
21-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Július
28-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Augusztus 4-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

Nyitva: Hétfőtől–Péntekig 9-től-17-ig, Szombaton: 9-től-12-ig

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

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

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

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.

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

HIRDETÉS

Hirdessen
a
Pomázi
Polgárban!
Telefon:
06-20340-5288
Pomázi Polgár 19

2013 július 20-án
10 órától
Pomázi Piknik
a kliszadombi
Honalapítási
Emlékműnél.

