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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Haladás a szorításban is

- Szeptember az adófizetés
és a harmadik negyedévi
banki törlesztés hónapja.
Az állam átvállalta Pomáz
adósságának hetven százalékát. Most mennyit kell,
hogy fizessünk?
- Az adósságunk harminc
százaléka maradt meg. A
törlesztésünk pontos összegét még nem tudom megmondani, mert a bankkal
évekkel ezelőtt a kötvény
kibocsátásakor megállapodtunk a futamidőben, de most
az az ötletük támadt, hogy
ezt módosítani kellene. Azt
mondják azért, hogy nekünk könnyebb legyen. Cserében viszont megemelnék a
fizetendő kamatokat. Az elképzeléseiket papíron még
nem láttam, náluk is nyári
szabadságolások vannak, de
gondolom, hamarosan előállnak a farbával, hiszen
közeleg a törlesztés határideje. Én közben tárgyalok
más pénzintézetekkel, amelyek a számlavezetésünket
az adósságunkkal együtt átvennék.
- Nem lett volna jobb az önkormányzat összes intézményét átadni az államnak,
mint például Budakalász
tette?
- Alapos elemzés után úgy
számoltunk, hogy az átadás
a város vagyonvesztését okozná. Az elmúlt években
4 Pomázi Polgár

sokat költöttünk az intézményeinkre. Kiemelném a sorból a Sashegyit. A vagyon
átadása sem jelenti azt, hogy
minden gondunktól megszabadulunk. A törvény szerint
ugyanis havonta fizetni kellett volna utánuk egy meghatározott összeget. Ezt a
kötelességet nem vállalhattuk, hiszen nekünk nincs
komoly adóbevételünk, sem
tartalékunk. Ezért inkább
megtartottuk a vagyont, Kétségtelen, hogyez terhet jelent, hiszen a téli hónapokban egy-egy intézmény rezsije elérheti a 20-25 millió
forintot. Személy szerint én
úgy gondolom, hogy az állam jó gazda, de a saját településünkön mi lehetünk
jobbak.
- Az intézmények nyári karbantartását befejezték?
- Nehézségeink vannak, a
kisebbeket elvégeztük, a nagyobbak, mint a Sashegyi
tornatermének a szigetelése,
még nincs kész. A kivitelezőkkel olyan szerződéseket kötöttünk, hogy a munkát elvégzik, de a pénzükre
várnak szeptemberig, vagy
márciusig. Hasonlóan járunk el a közétkeztetési céggel is. A számlájából csak a
40 százalékot, a nyersanyag
normatívát fizetjük ki, a 60
százalékát kamatmentesen
kölcsönzi a vállalkozó.

- Az augusztus 20-i városi
ünnepségen csaknem háromszázan vettek részt. Szokatlanul nagy létszám volt.
Minek volt köszönhető a
nagy érdeklődés?
- Humorosra fordítva azt
válaszolom, hogy az állam
és az egyház együttműködésének. Jó ötlet volt a római katolikus plébániától az
a három napos programszervezés, amely a városi
ünnepségen való részvételben tetőzött. Visszahozta azt
a régi pomázi búcsúhangulatot, amelyre az idősebbek
még emlékeznek. Mert augusztus 20. mégis Szent Istvánnak, a templomunk védőszentjének is az emléknapja, Az utóbbi években
azonban a búcsú lesilányodott, műanyag gagyik piacává vált. A lakosság nem ilyenre vágyik, hanem olyanra, mint amilyet most sikerült megszervezni.
- Ha most megemlítem,
hogy a Pomáz Napja utáni
hetekben a kisebbségek és a
nemzetiségek bevonásával
megpróbálnak szüreti felvonulást „összehozni”, vélhetem, hogy a hagyományok újjáélesztése a céljuk?
- Valóban így van, összekötve azzal a törekvéssel,
hogy az alvó városunk lakosságát megmozgassuk. A
programokat olyan színvonalra emelnénk, hogy a pomáziak ne kívánkozzanak
Budapestre, vagy máshová.
Persze tudom, hogy nem versenyezhetünk a fővárossal,
vagy a gazdagabb településekkel, hiszen ők annyit
költhetnek ilyen eseményekre, mint a mi egész éves
költségvetésünk. De azt elérhetjük, hogy egyre több
helyi lakos jöjjön el a rendezvényeinkre. A Pomáz
2013 programjai között is
találunk olyanokat, amelyeket jövőre megrendezhetünk, mert nagy érdeklődést
váltottak ki.
- Pomáz Napjának a programja már kialakult?
- Igen. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évekhez
viszonyítva gazdagabb. Kialakítjuk a rétes utcát, ami

kapcsolódik a Pomáz 2013
rendezvényeihez. A tűzoltók
állománygyűlést tartanak,
az önkormányzat várja a
testvérvárosok küldöttségeit. Lesz nagy koncert és tűzijáték. A civil szervezetek
főznek. Csak az időjárás legyen hozzánk kegyes!
- A közelmúltban azt a reményét fejezte ki, hogy a
Szentendre és Pomáz közti
út építése után a körforgalom következik. Azonban a
gépek, munkások elvonultak semmi jele annak, hogy
visszatérnek. Szóval, mikor
lesz körforgalmunk?
- Nem felejtettem el a nyilatkozatomat. Most azt tudom ígérni, hogy a Hősök
terén a körforgalom tavaszi
kezdéssel és nyári befejezéssel elkészül. Jobban örültem volna, ha most befejezik, de késtek az útépítéssel, s ha a körforgalomhoz
„nyúlnak” belecsúsznak a
szeptemberi iskolakezdésbe
és az őszi hónapokba. A
nyári szabadságok után mindig jelentősen megnő a város forgalma. Ilyenkor a
város „szívét” megbénítani
nem tanácsos. A mi engedélyeink is lejártak, van közöttük olyan, amelyet öt évvel
ezelőtt kaptunk. Ezeket meg
kell újítani. A körforgalom
alatt komoly gázvezeték
fekszik. A Tigáz az áthelyezését csak a jövő év elejére,
legfeljebb 2013 végére vállalta. Jó hír viszont, hogy az
állam a körforgalom építését
átvállalta. Nekünk további
pénzbe nem kerül. Most legyen nyugodt az ősz és a tél,
tavasszal belefogunk. Arra
azonban készüljünk, hogy
lesz olyan időszak, amikor
csak egy, legfeljebb két úton
lehet átmenni Pomázon!
- Volt már szabadságon, s
megy-e még?
- Egy hetet töltöttem a családommal a Balatonon, s egy
hetet külföldön. A törvény
az én beosztásomban 40 nap
szabadságot biztosít. A maradékot nem fogom kivenni,
nem viszem át jövőre, s nem
fizettetem ki a várossal sem.
Vicsotka Mihály

Ki és kit hív ki? Nagy kérdés, és talány.
Számunkra, akik ennek a programnak
szervezői, szereplői és résztvevői vagyunk, mindenesetre kihívás. Úgy éljük meg, mint természetes, velünk
szemben támasztott elvárást: Legyen
újra Pomázon Szakrális Művészetek
Hete!
Az Ars Sacra alapítvány által szervezett országos Szakrális Művészeti Hét
programjainak feltétele, hogy ingyenesek legyenek, hozzáférhetők bárki
számára a szakrális művészeti és kulturális értékeink.
Azt gondolom, hogy egy művész nem
abban éli ki magát, hogy képességét,
karizmáját - vagyis olyan alkalmasságát, amiről nem tehet, és amiért hiába
akarna bármit is tenni, ha nem kapta
volna ajándékba, akkor nem volna neki
- értékesítse. Mert, ha csupán anyagi,
meggazdagodására alkalmas eszközt
látna képességében, akkor talán elpirulna azon, ha művésznek szólítanák.
A művészt az teszi azzá, hogy képességét felismerve, és azt kiművelve
olyant tud megvalósítani, megosztani
másokkal, amivel hiszi, hogy eszmei,
erkölcsi, morális, szellemi értéket nyújt,
közkinccsé bocsátva önmagát.
Magamat ajándékozni másoknak, magamból adni - talán minden munka
nemes értéke lehetne ez; hogy én magamból adok a közösség számára valamit, amivel én képes vagyok hozzájárulni a közösség gazdagításához,
értéknöveléséhez. Teremtek, teremtővé
lehetek, anélkül, hogy olyan önző büszkeség töltene el, ami előjogokra váltható.
Nem mondjuk azt, (és miért is mondanánk,) de nem is mondunk ellene annak, hogy aki ingyen kapta, az ingyen
is adja azt, amije van. Mert hiszen az,
aki megdolgozik, idejét és energiáját
adja a közösségért, ahogy azt Jézus is
tanítja: „a munkás megérdemli a bérét”
[Mt 10,10]. De ezt azzal együtt mondjuk, és valljuk, hogy ne értékeljük felül
kincseinket, csak azért, amiért az a
miénk. Ne mások haszonlesőivé legyünk, ne váljunk farkasokká, akik
mások ellenében akarunk meggazdagodni, nem törődve a közösséggel.
Mert hinni szeretnénk azt, hogy mindegyikünk saját értékeivel a közösség
értékét képes gazdagítani - ha nem egy
szakrális hét keretében, akkor a mindennapokban. Ezen a héten ezt is és
így egymást is szeretnénk ünnepelni,
tiszteletet kifejezni. Talán ez legyen az
üzenete a Szakrális Hét programjainak,
amikor önzetlenül ajándékot szeretnénk átnyújtani mindenkinek, aki számára értéket jelenthet az, hogy megajándékozottá válhat.
Az, akinek valamije, bármije is van,
valljuk, hogy ajándéka. Hiszen, erre az

Kihívás

életre szóló értéke csupán, más körülmények, más életforma számára az
itt megszerzett vagyon értéktelen.
Vagyis azt valljuk, hogy amit kapunk,
azt azért kapjuk, hogy azzal hozzájárulhassunk e világ értékének növeléséhez. Egymás számára váljunk értékesebbé - megajándékozókká, a környezetünket tegyük értékesebbé mások
számára! Mert valójában mi az, amiből
értéket lehet teremteni? Az anyag nem
vész el, csak átalakul. De a szellem, a
lélek, képes értéket teremteni, hiszen
így teremtettünk, és teremtetett a világmindenség, ami a maga tiszta valóságában értéktelen - mert anyagi értékké
nem váltható, mégis a legdrágább
érték, hiszen bármennyi van belőle - ha
befogadjuk, azért, hogy megoszthassuk - és ez a szeretet! Anyagtól füg-

KULTÚRA

getlen, és minden anyagi érték felett
álló kincs.
Így a Pomázi Szakrális Művészetek
Hete ajándék, amit mi, megteremtői,
közvetítőkként nyújtunk át, nem várva
érte semmit, de fejet hajtunk minden
művész előtt, aki magáét adja hozzá
közösségünkhöz, bennünket gazdagítva. Odáig még nem jutottunk, hogy
emlékplakettel tudjuk megköszönni
részvételüket, de egy elismerő, köszönő levéllel, emléklappal városunk
és egyházaink nevében szeretnénk
közös köszönetünket kifejezni feléjük.
Legyen kihívás mindegyikünk számára
az, hogy mit kezdünk egy önzetlen,
felénk nyújtott ajándékkal. Milyen
módon vagyunk képesek tisztelettel
elfogadni? Ez is minősíti a közösség
érettségét.
NJ

Pomázi Polgár 5

ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Viasz Tibor

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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Figyelem!

Az ebösszeírás adminisztratív jellegű. Az Önkormányzat
törvényi kötelezettségeinek tesz eleget ezzel, és nem áll
szándékában „ebadót” a kutyatulajdonosok részére
kivetni.

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus
nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni
abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak
kutyát.
A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a Pomáz közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az „Ebösszeírási adatlap
2013.” nyomtatványt, és azt 2013. szeptember 20-ig a Pomázi Polgármesteri Hivatalába visszajuttatni - 2013 Pomáz,
Kossuth L u. 23-25. - postai úton, illetve személyesen, vagy
elektronikusan az ebnyilvantartas@pomaz.hu címre megküldve. Az „Ebösszeírási adatlap 2013.” letölthető a www.
pomaz.hu oldalról is.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra
is, hogy 2013. január 1-én hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.10.) Korm. rendelet 17/B §. (10) bekezdése, mely szerint
a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá
ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek transzponderrel történő ellátását 2013. októberétől a polgármesteri
hivatal dolgozói ellenőrizni fogják.
Együttműködésüket köszönöm!
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Duró Imre

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

Hírek röviden
Új-régi igazgató

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelő
államtitkár Szabadosné dr. Vargha
Magdolnát nevezte ki a Sashegyi Sándor Általános Iskola Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának, aki megbízatásának lejártáig eddig is vezette az intézményt.

Kőfülkék

A természet védelméről szóló törvényben foglaltak alapján, illetve a környezetvédelmi minisztérium rendeletében
szereplő tartalmi követelményeknek
megfelelően a Duna-Ipoly Nemzeti
Park igazgatósága elkészítette a Pomázi Holdvilág-árok fülkés sziklái természetvédelmi kezelési tervének tervezetét, amit a rendeletben előírtaknak
megfelelően megküldtek véleményezésre Pomáz város Önkormányzatának. A tervezet a város honlapján megtekinthető.

Tűzoltók a dobogón

A pomázi tűzoltók, miután a megyei,
majd az országrészi versenyek első
helyezettjeként továbbjutottak, részt
vehettek a komáromi monostori erődben rendezett országos szakmai versenyen. Nyíregyházi István önkéntes
tűzoltó gépkocsivezető megszerezte az
országos 2. helyezést. Csapatunk az

összesített mezőnyben az önkormányzati tűzoltóságok között az ötödik lett.
A csapatunk tagjai Schiszl Károly rajparancsnok, Nyíregyházi István gépkocsivezető, Vida Ferenc, Nagy-Győr
Dávid, Mészáros Ákos és Lajos Gábor
voltak.

Bozóttüzek

A nagy szárazság és hőség hatására
kialakuló bozóttüzek Pomázt sem
kerülték el. A Meselia hegy oldalában
a hétvégi házas övezetben négy telken
mintegy 2500 négyzetméteren égett le
a száraz füves- bozótos. Augusztus 25én a Kőhegyen, Pomáz és Szentendre
közötti területre, ahol 500 négyzetméteren gyulladt meg az aljnövényzet.
A pomázi tűzoltók mindkét tüzet szerencsésen megfékezték.

KÖZÉLET

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért !
A Te Szedd! 2013-ban már harmadik
alkalommal megrendezésre kerülő,
külföldi minta alapján szerveződő
önkéntes akció. Célja, hogy összefogja
azokat a lakosokat, akik tenni szeretnének azért, hogy tisztább környezetben éljünk, ezért egy napot arra szánnak, hogy megtisztítják lakóhelyüket
és környékét a gazdátlan szemétkupacoktól.
Időpont: 2013. szeptember 14.
Helyszín: a lakóhelyedhez legközelebb
eső gyűjtőpont - a részletekről emailben tájékoztatunk.
Jelentkezés: Ha te is úgy érzed, itt az
ideje, hogy felvedd a kesztyűt, akkor
jelentkezz! Ha még nem múltál el 18
éves, akkor szüleid vagy tanáraid
tudnak regisztrálni. Ha már elmúltál 18
éves, akkor ne csak magadat, hanem
barátaidat és munkatársaidat is regisztráld.
A jótékonysági önkéntes munka remek
csapatépítő erővel bír!
Fontos tudnod, hogy az akcióban
mindenki saját felelősségére vesz részt.
A szervezők minden tőlük telhetőt
megtesznek a biztonságos lebonyolítás
érdekében, az esetleges balesetekért és
károkért nem tudnak felelősséget vállalni.
Gyűjtési pontos bejelentése: A regisztráció mellett lehetőséged van bejelenteni olyan területeket, amire bizony ráfér egy komolyabb nagytakarítás. Az
általad javasolt gyűjtési pont ellenőrzést követően rövid időn belül megjelenik a nyitólap térképén.
Mi vár rám 2013. augusztus 14-én a
TeSzedd! akció keretén belül? Minden
részletről (pontos helyszín, találkozás
időpontja, a gyűjtőpont koordinátorának az elérhetősége stb.) a rendezvényt
megelőző héten a regisztrációnál megadott e-mail címre tájékoztatót küldünk.
Javasoljuk, hogy öltözz sportosan, az
időjárásnak megfelelően.
Legyen nálad kézfertőtlenítő gél, hiszen nem minden helyszínen megoldható a kézmosás.
Kérlek, gondoskodj magadnak ételről,
italról, vagy szervezzetek szemétszedési pikniket, ahol a csapat egyik
része a terület megtisztításán munkálkodik, a többiek pedig ellátják őket
enni- és innivalóval. A szemétszedéshez zsákot és kesztyűt biztosítunk, az
összegyűjtött szemét elszállítását minden esetben a helyi közszolgáltató végzi, legkésőbb szeptember 21-ig.
Mi kerülhet a TeSzedd!-es zsákokba?
Minden olyan használhatatlan vagy feleslegessé váló tárgy, amit a megtisztí-

tandó területen találsz és elfér a gyűjtéshez kapott zsákban. Kérjük ne csak
a méretét, a súlyát is vedd figyelembe!
Ha olyan kupacot találsz, ami nem számolható fel biztonságosan (éles, hegyes, balesetveszélyes stb.), bátran
jelezd a gyűjtési pont koordinátorának.
Kérjük, ne tegyél a zsákba:
- akkumulátort, elemet - ha ilyet találsz, kérlek jelezd a gyűjtési pont
koordinátorának,
- építési és bontási hulladékot, sittet.
A Pomázi Polgármesteri Hivatal is
csatlakozott az országos akcióhoz.
Várjuk azon civil szervezetek, intézmények önkéntes jelentkezőit, akik
csatlakoznának a „TeSzedd!” akcióhoz
és részt vennének az általunk már bejelentett hulladékkal szennyezett területek megtisztításában.
Jelentkezni lehet:
dr. Varga László aljegyző e-mail
címén: varga.laszlo@pomaz.hu
Réfi Péterné titkárság: pomaz@pomaz.hu,
tel: 06-28-814-381 hivatali időben
Pomáz - HÉV állomás

Tüdőszűrés

Augusztus 26-tól szeptember
19-ig a Pomázi Művelődési Házban.
Kedd, csütörtök, péntek
8.00-14.00 óráig
Hétfő, szerda
12.00-18.00 óráig
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KÖZÉLET

„Vendégeskedés” Dobogókőn

2013. július 3-án szerdán egy jó kis óvodai nyári kirándulásra indultunk a gyerekekkel Dobogókőre. Reggel még nem
is sejtettük, hogy milyen izgalmas napunk lesz. Odaérve tudtuk meg, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök éppen aznap írja alá az Eötvös Lóránd Turistaház
teljes felújítását tartalmazó okiratot. A
rendezők megkértek minket, hogy legyünk ott az elnök fogadásán, cserébe
vendégül látnak bennünket egy ebédre.
A bográcsgulyás finom és ízletes, a kiszolgálás nagyon udvarias, kedves volt.
A gyerekek fáradtan, de élményekkel
telve tértek haza, örültek, hogy személyesen is találkozhattak Orbán Viktorral.
Antal Erika és Kocsis Borbála
Hétszínvirág Óvoda, Égszínkék csoport

Megújult a Pomáz - Szentendre öszzekötő út

Nem mindegy, hogy miért áll dugóban az ember. Nem
tudom van-e a közlekedési dugóknak külön idevágó
szakirodalma, de abban talán még megosztott országunkban is lehet konszenzust találni, hogy létezik hasznos és haszontalan, értelmes és teljesen értelmetlen dugó
is. Nem mindegy, hogy egy ámokfutó, a szabályokat
semmibe vevő autós, vagy egy régóta várt és esedékes
útfelújítás miatt kell várokoznunk. Nos az elmúlt hónapok araszolgatása a Szentendrére vezető úton végre
véget ért és értelmet nyert türelem és bosszankodás
egyaránt.

(Részletek Zsebe Zsolt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének az útátadón mondott beszédéből)

Pest megyében az év végéig összesen mintegy 82 kilométer
utat újít fel a Magyar Közút, több mint 16 milliárd forintért.
Nagy szerencsénkre és örömünkre (a dugók ellenére is) az
országos mellékút-felújítási program keretében korszerűsítették a Szentendre és Pomáz közötti nagy forgalmú utat.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivőjenek tájékoztatójából kiderült, hogy a munka 384 millió forintba került.
Pécsi Norbert Sándor elmondása szerint újraépítették és
megerősítették a pályaszerkezetet, amelyre új aszfaltréteget
terítettek. A szikkasztó árkok tisztításával megoldották a
csapadékvíz-elvezetési gondokat, és a padkát is rendbe tették, ezen kívül a Dera-patak hídja új szigetelést, pályaburkolatot és korlátokat kapott.
Az átadó ünnepségen Dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetője vágta át a szalagot. Pomáz önkormányzatát Zsebe Zsolt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke képviselte.
pp

Október 6-án vasárnap 18 órakor, az Aradi Vértanúk
napján tisztelgünk szabadságharcunk hősei előtt a
pogármesteri hivatal előtti parkban.
Megemlékező beszédet mond: Vicsi László polgármester.
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„Nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy olyan fejlesztés valósult meg, melyre nemcsak az itt élők részéről volt
régi igény, hanem kisvárosunkon, a pilis kapuján keresztül utazó több település lakói, valamint a térségbe kirándulók is nagyon várták ezen kiemelkedően terhelt főútszakasz felújítását.
Önkormányzatunk mindig fontosnak tartotta, hogy útépítésre és útkarbantartásra a lehető legtöbb forrást biztosítsa. Az elmúlt ciklusban sikerült befejeznünk hitelből és
lakossági hozzájárulásból több mint 25 km belterületi út
építését és felújítását és több mint 3 km csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését.
Az útépítés kapcsán köszönetet kell hogy mondjunk a pomáziaknak, és többi autósnak, hogy a munkálatok alatt
türelemmel és megértéssel viselték a közlekedési nehézségeket. Köszönet az állami hatóságoknak, szervezeteknek, a pomázi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a
kivitelezőknek, hogy a felújítás precízen, zökkenőmentesen és kiváló minőségben határidőre elkészült.”

Meghívó

Langalló, kecskefarm és vizibicikli

OKTATÁS

A Mátyás iskola alsós tábora Mindszentkállán 2013. július 15-20-ig

Mindenki tudta, hogy jó lesz, mert ismerős helyre utazunk, mégis izgatottan
szállt fel a Mátyás iskola alsós tábora a
buszra. Megérkezésünk után épp csak
elhelyezkedtünk, máris ránk került a
kötény és dagaszthattuk a tésztát a langallóhoz és kürtős kalácshoz. A langallót
kemencében, a kürtős kalácsot nyílt tűzön, nyárson sütöttük és természetesen
azon nyomban tűzforrón meg is ettük.
Másnap elgyalogoltunk a Kőtengerhez
(a kisebbek azt hitték fürdeni is fogunk
benne), ahol kipróbáltuk a billegő követ
a felnőttek nagy riadalmára.
Délután csapatokat alakítva részt vettünk a Mindszentkálla-rallyn (többek
csalódására nem quaddal, csak gyalog).
Sok-sok kérdésre kerestük a választ a
faluban bolyongva, macskalépcsős házat keresve, kódisállást kutatva.
Beérkezésünk után alig szusszanhattunk, máris nekiláttunk a pólóbatikolásnak. Volt, aki cifrázta és nadrágot is batikolt. Este - szigorúan sötétedés után indult a hangszerkereső. A nagyok (a
harmadikosok és a negyedikesek) kaptak egy-egy hangszert, melyet a sötét
réten sétálgatva folyamatosan meg kellett szólaltassanak, miközben a kicsik a

fülükkel figyelve keresgélték őket. Jó
móka volt! Szerdán felmentünk Hegyestűre, álltunk a vulkán gyomrában, majd
a tetőről megcsodáltuk a lábaink előtt
heverő Káli medencét, sőt az egész
Balaton-felvidéket. Ezután elbuszoztunk a zánkai strandra és egész nap
pancsoltunk a magyar tengerben. Lajos
bácsi időt, s fáradságot nem kímélve utánunk hozta az ebédet.
Csütörtökön elvitt minket a busz a
Salföld Természetvédelmi Majorba. A
major megtekintése után lovagoltunk,
kézműveskedtünk és végre vásároltunk!
Innen elsétáltunk a Pálos kolostorhoz,
mely az erdő közepén gyönyörű környezetben, egy domb tetején álló rom. Lajos
bácsi már ott várt bennünket a csomag-

Vakáción a német suli

Ha megkérdeznénk tíz gyereket, mi a legjobb az iskolában,
valószínűleg legalább kilenc azt válaszolná, hogy a nyári
szünet. Az, ami a gyerekek kedvence, sokszor komoly
fejtörést okoz azonban a szülőknek. Mit csináljon a
gyerek, amíg ők dolgoznak? A német suliban kora tavasz
óta figyeltük a pályázatokat, izgultunk, hogy megnyerjüke azokat, hogy megfizethető, hasznos és élvezetes nyári
segítséget tudjunk nyújtani ezzel a szülőknek. Végül
lehetőségünk nyílt kicsiknek-nagyoknak egyaránt érdekes
és hasznos táborok megszervezésére.
Június 24-28. között napközis tábor volt iskolánkban. 21 alsós
tanuló vett részt a programokon.
Hétfőn a táborozók első útja a Fővárosi Állatkertbe vezetett.
Legnagyobb sikert a kis elefánt aratta a gyerekek körében.
Másnap reggel Piliscsévre utazott a csapat egy játékparkba. A
délelőtt folyamán érdekes fizikai kísérleteket láthattak a
gyerekek a titokszobában, kisvonatozhattak és jókat játszottak.
A következő napon az Aquincumi Múzeumban kincskereső
történelmi csapatjátékra került sor. Csütörtökön a Budapesti
Vasúttörténeti Parkban a gyerekek nagy lelkesedéssel hajtányoztak egyet és a fordító korongot is kipróbálták. Az utolsó
délelőtt a pomázi Stipi-Stopi Játszóházban telt el.
Idén első alkalommal hagyományőrző német nyelvi tábort
szerveztünk a pomázi Német Házban az országos és a pomázi
német önkormányzat támogatásával. A táborban a német iskola 21 tanulója és 5 pedagógusa vett részt augusztus 5. és 9.
között. A napközi jellegű tábor elsődleges céljaként azt tűztük
ki, hogy a környező települések tájházait meglátogatva, a
gyerekek megismerkedjenek a környék nemzetiségi és kulturális értékeivel, bepillantást nyerjenek a régi paraszti és polgári élet világába. Emellett a nyelvi szinten tartás, a természet
szépségeinek meglátása, a forró nyári napok kellemes eltöltése
szerepelt még céljaink között.
Naponta 2 X 45 perc német nyelvi foglalkozást tartottunk,
melyben az aznapi vagy a másnapi programra készültünk fel
nyelvileg. A német munkaközösség már hónapok óta készült a

tartóból felszolgált kétfogásos ebéddel.
Rövid szieszta után kezdetét vette a
számháború.
Már meg sem lepett - sőt már vártuk! - a
sötétedés utáni program, ami most
„szentjánosbogár-kereső” volt. A nagyok most nem hangszerekkel, hanem
zseblámpákkal szaladgáltak a réten.
Begyűjtöttük őket. Ezután Lajos bácsi
szuperfényű lámpájával megmutatta
nekünk az égen éppen látható csillagképeket. Jobb volt, mint a Planetáriumban!
Pénteken nagyon meleg volt, így egész
nap pancsoltunk a Balatonban. Béreltünk egy csúszdás vizibiciklit, amin bári
kedvére lecsúszhatott (időnként idegen
gyerekek is beálltak a sorba!). Vacsora
után megnéztük a vasútmodell kiállítást,
ami aznap érkezett a faluba. Utolsó nap
délelőtt még elsétáltunk a kékkúti Theodora forráshoz, megtöltöttük kulacsainkat igazi forrásvízzel, majd a közeli
kecskefarmra mentünk. Itt friss kecsketejből készült főzött fagylaltot ettünk.
Nagyon finom volt! Mire visszaértünk
várt ránk a busz. Megebédeltünk, bepakoltunk és hazajöttünk.
Mátyás Király Általános Iskola

táborra érdekes feladatokkal, fejlesztő nyelvi játékokkal.
Meglátogattuk a budaörsi és a pilisvörösvári tájházat. A gyerekeknek nagyon tetszett a sok régi tárgy, amiről a német és
magyar hon- és népismeret órákon már tanultak. Büszkeséggel töltött el minket, amikor megdicsérték őket, mivel
érdeklődő és felkészült gyerekek. Jártunk a budaörsi Kő-hegyen, az évente megrendezett Passió-játék színhelyén.
Kirándultunk a Szurdok-völgyben, és természetesen a hőség
miatt strandoltunk is, a felújított leányfalui strandon. Egész
napos hajókiránduláson is részt vettünk. A Dunán hajózva, az
„Ulmer Schachtel” történettel felidéztük a régi időket, amikor
az első németek Magyarországra érkeztek.
Délutánonként a nap eseményeiről, élményeiről kreatív naplók
készültek, ebbe került bele a résztvevők egész heti munkája,
ami megőrizhető, bővíthető, és a tanév folyamán hon- és
népismeret és más órákon felhasználható. Sor került néptánc
foglalkozásra, ahol két régi német tánc lépéseit sajátíthatták el
a gyerekek. A tradicionális sütés-főzés jegyében német linzert
sütöttünk, amit boldogan elfogyasztottunk. Készítettünk
monogramos, hímzett könyvjelzőt, a tájházakban gyűjtött
motívumok alapján.
Balog Ilona
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Tűzoltó rekordkísérlet

Azt hogy a tűzoltók nem csak tüzet oltanak a pomázi lánglovagok számtalanszor bizonyították eddig is. Mentettek
már ki kecskéket gödörből madarat a tó jegéről és bajbajutottakat mindenhonnan ahová a balszerencse sodorhatja az embert. És akkor a látványos bemutatókról, a
művelődési ház „felgyújtásáról”, a Pomáz napi rendezvényeken a „madártávlat” biztosításáról vagy Ferenc
atya „létrára emeléséről” még nem is szóltunk. 2013 Pomáz éve jegyében most újra nem mindennapi vállalkozásba fognak.
Leidinger Isván parancsnok így foglalta össze a pomázi
tűzoltók legújabb tervét: „Idén ünnepli tűzoltóságunk az
alapításának 110. évfordulóját. E jeles esemény és a pomázi
rendezvények kapcsán tűzoltóságunk nem kisebb feladatra
vállalkozott, mint új magyarországi rekord felállítására.
Szeretnénk a Pomázon átfolyó Dera patakon felvinni az
Árpád szoborhoz, a hegyre.
2013. Szeptember 20-án a délutáni órákban a Dera patakot a
4,128 fkm-nél kiépített mércénél minimálisan felduzzasztjuk és innen szivattyúk és tűzoltó gépjáműfecskendők
sorba kacsolásával vizet szállítunk a légvonalban 2013 méterre lévő Árpád szoborhoz.”
Ugye milyen egyszerűen hangzik? Pedig dehogy az! Elsősorban is össze kell gyűjteni rengeteg tömlőt hiszen ennyi
nincs a pomáziaknak, aztán ezt a több mint két kilométeres
tömlőkígyót el kell helyezni a - Dera patak partja - Füleki
utca - József Attila utca (1111-es út) - Dera patak hídja Huszár utca - Kartal utca - Gábor Áron utca - Fűzfa utca Diófa utca - Bodza utca - Árpád szobor útvonalon. És ez
még nem minden, hiszen a víz ugye nem fog fölsétálni magától, nemcsak a távolság óriási, a szintkülönbség is jelentős: 110 méter. Ezért nagyon komoly számítások alapján
nyomásfokozó szivattyúk és fecskendők elhelyezésére lesz
szükség. A faladat akkor teljesül, ha az Árpád szobornál
legalább 1 sugáron, vagy vízpajzson értékelhetően megjelenik a víz. A sugár működtetésének tervezett ideje 5 perc.
És hogy az egész kísérlet nem öncélú azt tűzoltóparancsnokunk szavai is igazolják: „A feladatot bejelentettük a
Magyarországi Rekordok Egyesületéhez, valamint a
Guinness World Records londoni központjához, bár a világrekordról lemaradtunk, de egy jó kis magyarországi rekord, és persze mindenképpen pomázi rekord készülőben
van. A faladat végrehajtásához pomázi, budakalászi, pilisszentkereszti és pilisszántói önkéntes és ifjúsági tűzoltókra
kb 150 db tűzoltótömlőre és a lakosság megértő és támogató
segítségére, szeretetére van szükségünk.”
pp

Hagyományőrző
szüreti mulatság

Pomázon messze földön híres szüretek zajlottak. A XIX.
században szőlő borította hegyoldalak áldott termését, a
vidéki élet munka- és ünnepnapjai tették emlékezetessé. A
szőlő, a kenyér és a bor magában foglalja a munka és annak gyümölcse, Bacchus vére, a mulatság momentumát.
Pomáz éve kapcsán a Holdvilág-árok Egyesület a város
támogatásával nemzetiségi szüreti mulatságot szervez. A
szüreti menettel kultúrák közötti tér - idő utazásban lesz
részünk. A Pomázon élő nemzetiségek, a roma, a szerb, a
szlovák, a német és magyar nép-, viselet-, tánc-, zene és
szokások megjelenítésére készülünk. Az október 5-én
szombaton 15 órakor induló szüreti menet a faluvégi buszfordulótól indulva a Piac téri és városházi megállókat
követően jut el a művelődési házig, ahol egyben is megtekinthetők lesznek az állomásokon látottak. Az összművészeti nemzetiségi kavalkád sok-sok szüreti kellékkel,
meglepetésekkel várja az érdeklődő pomázi sokaságot.
G.S.

Szívem csücske Pomáz

A Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat egyik meghatározó
állomása volt a rendkívül színvonalas helytörténeti vetélkedő, amelyről lapunkban korábban már beszámoltunk. Most az iskola kezdés napjaiban szeretnénk felidézni a Mátyás Király általános iskola diákjainak dolgozatát, amelyben vallanak Pomázról és a városhoz való
kötődésükről. A szerzők jogát tiszteletben tartva változtatás nélkül adjuk közre: miért is szívünk csücske Pomáz.
Pomáz egy különleges város. Különlegessége abból adódik,
hogy a természet nem szorult ki teljesen a lakóterületről. Ha
unod a város zaját 10 percen belül az erdőben lehetsz. De ha
éppen pezsgésre vágysz, rengeteg program és jó hely közül
választhatsz. Soroljam?
Először is mint minden városnak Pomáznak is van Művelődési Háza, ahol a kulturális programok, előadások, klubfoglalkozások, sportkörök és persze a modern könyvtár szolgáltatásai várnak rád. Kulturális élményekhez juthatsz még
a Teleki-Wattay Művészeti iskolában is, ahova egy csodá10 Pomázi Polgár

latos parkon át és egy 18. században épült kastély mellett
juthatsz be.
A város dél-nyugati peremén áll a Magyar Vár pár száz méterre az Árpád szobor. Innen gyönyörű a rálátás a városra.
Megláthatod a város három templomának tornyát. A katolikus a szerb-ortodox és a református egyházak épületét. Ha
észak-keletre indulsz Szentendre felé, egy hatalmas domboldalra érsz. Ez a Klisza-domb. Itt áll a honalapítási emlékmű,
földjében pedig egy régi épület maradványai rejtőznek.
A városunknak három általános iskolája van, az egyikben
középiskolai oktatás is zajlik. Hétvégenként a városi focipálya megtelik szurkolókkal, akik mind azt kiabálják: Hajrá
Pomáz!
Én azért szeretem Pomázt, mert magán a helyen kívül a
közösség is ide köt. Itt élnek a barátaim, rokonaim. Itt érzem
biztonságban magam, az ő szeretetük és gondoskodásuk ide
köt. Itt kelt fel bennem a legtöbb jó érzés és gondolat. Ebből
a tájból építkezik a képzeletem és jó hazatérni ide, ha távolból érkezem.

Szent István ünnepén

KÉPRIPORT

Az évekkel ezelőtti állami rendezvényeken tragédiát okozó
vihar és az idei március 15-ei hó után szerencsére az idén
kegyeibe fogadta az időjárás azt a több mint háromszáz embert akik megjelentek a Városháza parkjában a pomázi
Szent István-napi ünnepségen. Meghívott vendégünk Dr. Szűcs
Lajos a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke beszédében kiemelte:”… fontos, hogy emlékezzünk - emlékezzünk arra,
hogy Szent István új útra vezette az országot; és emlékezzünk arra is, hogy mennyi erőt, küzdelmet és áldozatot
követelt tőle - és a közösségektől, valamennyi itt élő embertől - ez a döntés, a változás, az ország újjászervezése”.
A hagyományokhoz híven az új kenyeret Erdődi Ferenc atya
szentelte és Nyilas Zoltán református tiszteletes, valamint
Mosolygó Péter görög katolikus lelkész áldotta meg. Az
ünnepi műsorban Orbán János, Vikár Mira és Szalóky B.
Dániel újszerűen érdekes és eredeti előadását láthattuk.
pp
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HISTÓRIA

Mohácstól napjainkig

Az 1526 augusztus 29-én délután négy
és 5 óra között kezdődő és kilencven
perc alatt lezajlott csatáról, amelyben
II. Szulejmán török császár csapatai
tönkreverték II. Lajos magyar és cseh
király csapatait a középiskolákban mindenki sokat tanult. A tankönyvek sommásan azt állították, hogy a szekszárdi
apátság Földvár nevű helysége mellett,
Mohácstól délebbre hat kilométerrel,
lezajlott küzdelem, a középkori Magyarország végét jelentette. Pedig a
Keresztelő Szent János fejevételének
napján történtek hosszú eseménysort
zártak le, amelyeknek csak a bukás
lehetett a következménye.
A Kisázsiában megerősödött Oszmán
Birodalom már évtizedek óta farkasszemet nézett a Boszporusz keleti
partjáról a keresztény világ központjával, Konstantinápollyal. A bizánci császárok minden erőfeszítése ellenére
1453-ban a törökök elfoglalták, s e pillanattól fenyegették a Balkánon keresztül Európát. Bulgária és Szerbia
leigázása után a Nagy Török Tanácsban azt a határozatot hozták, hogy
megvívják Budát, mert akkor nem
marad vár, ami ezután ellenállhatna
nekik. Az első akadály Nándorfehérvár volt, amely alól 1456-ban véres
fejjel elmenekültek. Ám 1521-ben az
ifjú II. Szulejmán nagy hadjáratot
indított. A magyar vezetés az előző
évtizedek harcaiból pontosan tudta,
hogy a szultánnak milyen nehézségekkel kell megküzdeni.
Ott az ezer kilométer Isztambul és
Nándorfehérvár között. A hadseregnek
át kell törnie a vad hegyeken keresztül
a Morava völgyén, amely Vladicstól
(Bulgária) 42 kilométeren át szűk katlanban zúg, s árvizekkor járhatatlan. A
szultán legkorábban április végén,
május közepén indulhatott el, mert be
kellett várnia a birodalma keleti tartományaiból érkező hadakat. A csapatokat október végéig haza kellett vinni,
mert a török katonák harci szelleme a
ködös, hűvös őszben erősen leromlott.
(Ezért voltak sikeresek a téli hadjárataink, Hunyadi János 1443-44,
Mátyás Jajca, Szabács megvívása,
Zrinyi 1663-64, Eszék.) A magyar hadvezetésnek tehát augusztus közepétől,
végétől kellett ébernek lennie, október
közepéig. Ráadásul, amint a szultán
kimozdult Isztambulból, a Perzsiához
közeli tartományokban rendre felkelések törtek ki. Ha ennyire kiszámítható volt minden, miért nem készültünk
fel a védelemre? Röviden szólva:nem
volt pénz, egységes akarat, modern
haditechnika, vezetés.
1521 július első hetében a törökök
elfoglalják Szabácsot. Augusztus 29én, napra pontosan öt évvel Mohács
előtt, 66 napi hősi ellenállás után Oláh
Balázs vicebán szabad elvonulás fejében feladja Nándorfehérvárt. (Az
utánuk küldött törökök áruló módon az
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utolsó emberig levágják őket.) Ilyen
önfeláldozó küzdelemre 150 évig nem
akadt példa a történelmünkben, s ki
emlékszik Oláh Balázsékra!) De hol
volt a magyar felmentő sereg? Augusztus 22-ig eljutnak Tolnáig, vagy
60 ezren, ott ácsorognak, míg a hír
megérkezik: elesett Nándorfehérvár. II.
Lajos azt írja nagybátyjának Zsigmond
lengyel királynak „Országunk most
már nyitva áll a török előtt vizen és
szárazon, és sohasem lehet boldog és
nyugodt, amíg Szabács és Nándorfehérvár az ellenség kezén marad.”
Mellesleg Báthory István nádor július
28-án ülte a mennyegzőjét, Zsófia mazóviai hercegnővel Nyírbátorban.
1526-ig a legfontosabb esemény, hogy
Tomori Pált kinevezik kalocsai érseknek és alsó Magyarország főkapitányának. Ő kemény kézzel rendet
teremt, 1523 augusztusában megveri
Ferhád boszniai pasát, elfoglalja
Kolics várát, felmenti Jajcát, megvédi
Klisza várát. Bali nándorfehérvári bég
viszont elfoglalja Orsovát és Szörényt,
ezzel átjut a Duna bal partjára. 1526
június 30-án Nándorfehérvárra érkezik
a szultán. Tomori fővezér levelet ír II
Lajosnak. „Nem uralkodik itt már más,
csak a török császár, mert felséged és
az urak még a lovak lábát sem patkolták meg. Mert tudnia kell felségednek, a hidat a császár nem azért verette
a Száván, hogy vásárt tartson.” Elesik
Pétervárad, Újlak, Eszék, a király lassan mozdul. Pedig a szultán a Nándorfehérvár és Eszék közti 200 kilométert
két hónap alatt teszi meg- Augusztus
27-én úgy érkezik Mohács alá, hogy
semmilyen hadsereggel nem találkozott.
II. Lajos 25 ezer emberrel Tolnán tartózkodik. Nem érkezett még meg
Szapolyai János erdélyi vajda, Frangepán Kristóf Zágrábnál jár, Győrnél és
Székesfehérvárnál igyekeznek a cseh
segédcsapatok. Lehettek volna 60
ezren. Mint a törökök. De a minőségi
különbség óriási. A magyar ütőképesség a szultán segédcsapatainak szintjéhez közeli. Messze a janicsároktól, a
szpáhiktól. A 60 ágyunkkal szemben
odaát 300 van. Ráadásul rosszul állnak
fel a dombok előtt, hosszan két sorban,
félve a bekerítéstől. „A muzulmánok
felülről néztek a gyaurok táborára,”
írja a korabeli haditudósító. A törökök

láttak minket, mi nem tudtuk, hogyan
mozog az ellenség a dombok mögött.
A magyar sereg hajnaltól csatarendben
állt. Rosszul mérték fel az erőviszonyokat, még Tomori is a támadás kezdésére szavazott.
A Batthyány hadosztály lovasai áttörnek a ruméliai lovasságon és a török
ágyúk elé kerülnek. Szerencsére azok
úgy vannak beállítva, hogy a fejük
fölött lövöldöznek, a második vonalban sem tesznek kárt. A ruméliaiak
hátrálását látva a király második csatarendjét is támadásra szólítják, a gyalogosok belerohannak a lovasok vágta
résbe, egyenesen a janicsárok puskái
elé. A 12 ezerből 10 ezer elesik. A
király előrerohanásával az egységes
vezetés megbomlik. Tomori hírnevéhez méltóan a csatatéren hal meg, több
helyen megsebesülvén. Másnap a levágott feje a szultán sátra előtt „díszeleg.” A király menekülés közben Csele
falu mellett, a Duna vizével megtelt
mély szakadékba zuhan, majd októberben találják meg a lovával együtt teljes
páncélzatban. Közel hozzá a személye
őrzésére kirendelt Trepka Andrást és
Aczél Istvánt. Augusztus 30 éjjelén
érkezik a budai várba Czettrich Ulrik a
csatavesztés és a király halálának
hírével. A szultán szeptember 12-én
érkezik az üres Budára. Minden mozdíthatót elvisz, majd a Duna-Tisza
közén dél felé vonulva október 9-én
elhagyja Magyarországot.
Szapolyai a Tisza bal partjáról figyeli a
hadmozdulatait. Nem támad. A történetírásunk megoszlik a megítélésében.
Mohácshoz nem érhetett oda, hiszen
neki sem volt könnyebb összegyűjteni
a hadait, mint II. Lajosnak. Ellentétes
parancsokat is kapott: hol sietésre, hol
megállásra utasították. A visszavonuló
török megtámadásának nem lett volna
értelme. Az is tény, hogy a királyi koronát áhította, ehhez a hadserege
megőrzéséhez érdeke fűződött.
Az írást azzal kezdtem, hogy nem a
mohácsi csata az ország három részre
szakadásának közvetlen oka. Hiszen
Buda végleges bírtokbavétele 1541ben következett be, harc nélkül. 15 év
úgy telt el, hogy az ország ereje fokozatosan gyengült. A pénztelenséget, a
széthúzást tetézte a két király harca, a
Habsburgok azon törekvése, hogy
gyenge pajzsként működjünk Bécs és a
török között. A török támadások hatótávolsága a fentebb említett nehézségeik miatt nem terjedt túl a hódoltság
határvonalán. Ezért nem tudták soha
Bécset elfoglalni, s ezért is állíthatták
meg őket kisebb magyar végvárak. 150
év alatt a magyarság megfogyatkozott,
a demográfiai űrt más népek töltötték
be. Így hatnak a törökkor eseményei
mindmáig.
Vicsotka

Balszerencsés „évkezdet”

Akik abban reménykedtek, hogy a nyári szünet után
megszakad a Pomáz ICO SE labdarúgó csapatának tavaszi nem túl sikeres szereplése, bizony csalódniuk kellett. Két forduló - két vereség a mérleg. Igaz Fortuna
sem állt igazán csapatunk mellé.
Jobb túl lenni a nehezén - szokták mondani, nos ez a lehetőség most megadatott az ICO-nak hiszen az első fordulóban a Pest megye II. osztály nyugati csoportjának talán legjobb együttese a Dunakeszi ellen kellett idegenben pályára
lépniük. Sajnos kapusunk Vajda Gellért a dunakesziek játékosát gólhelyzetben csak szabálytalanul tudta megállítani,
ezt Tusa játékvezető jogosan kiállítással honorálta. Ettől
kezdve a kapus nélkül maradt (a mezőnyből Kecskés Mihály lépett előre-illetve hátra hálóőrré) és megfogyatkozott
gárdának nem lehetett esélye a favorit csapat ellen. Ugyan a
nyolcvanegyedik percben az ellenfél játékosát is kiállítottak,
ez már nem segíthetett. Bár a szerencse nem kedvezett a
játékosok végig küzdöttek mondhatni mindhiába: a végeredmény 5:1-es vereség lett. Egyetlen gólunkat Sergő Márton szerezte.

SPORT

A második fordulóban a szomszédvár Budakalász ellen hazai pályán szenvedtünk 3:1 arányú vereséget. Metzger Tibor
edző szerint elkerülhető gólokat kapott a csapat, ezen kívül
a sok hiányzó is hátrányosan befolyásolta a teljesítményünket. A pomázi gólt Kult Ferenc szerezte. Az ellenfél edzője,
Pintér Sándor a mérkőzés után megjegyezte, hogy egyik
szeme sír a másik nevet, ami érthető is, hiszen az egykori
kiváló válogatott labdarúgó városunk szülötte.
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„Adni akartak, nem kapni”

Ha megkérdeznénk, hogy melyik az az esemény Pomázon,
melyet idén már 4. éve rendeznek meg, amely évek óta jelentős tömegeket mozgat meg, s a szervezői az ország minden részéről fogadják a résztvevőket, talán nem sokan tudnák. A Pomáz Körül-Belül túráról van szó, amitt a Holdvilág-árok O.K.E. szervezésében, több más kisebb egyesület,
csoport segítségével rendezünk meg. Kezdetektől kettős
célunk volt: Egyrészről Pomáz és környékének szépségét
szeretnénk bemutatni a helyi és távolabbi természetet szerető embereknek, másrészt a pomáziakkal kívánjuk megkedveltetni az egészséges élethez hozzátartozó szabadidős tevékenységet, a természetjárást. Ezekből a célokból egyelőre
még csak az első valósult meg.
Az évek óta 200 körüli résztvevő folyamatos elismerő szavai jelzik, jó úton járunk. Mikor a nap végén a célban megkapjuk a sok elismerő, dicsérő szót, vagy később az interneten olvassuk a résztvevők írásait, megerősít minket, hogy
minden nehézség ellenére ezt a rendezvényt jövőre is folytatni kel. A címként szereplő dicséret is idézet egy internetes
fórumról, ahol a résztvevők közül valaki megosztotta véleményét egy túrabeszámolóhoz. A sok, bennünket dicsérő
mondat helyett én mégis egy más tartalmú részletet szeretnék idetenni, mely hűen visszaadja, mit lehet érezni egy
erdőben töltött nyári napon, ha van rá nyitottság:
„Az erdő furcsaságát először nem értettem, de aztán leesett
a tantusz: csend van! A madarak, de még a rovarok is hall-

A rendezők egy csoportja a célban

gatnak, a fonnyadt levelek rezzenetlenül lógnak, egyetlen
elsárgult fűszál se rezdül, csak a saját légvételemet hallom...
az ég zöldesszürke, akár a háborgó tenger, de szél nem moccan... legfeljebb egy-egy fekete szemeslepke pilinckézett át
előttem, mint valami baljós, sötét látomás. Fenyegető morajlások a távolból, majd egyre közelebbről... a természet lélegzet-visszafojtva várt a vihar kitörésére.”
(Forrás: Horváth Alexandra; http://terep-jaro.blogspot.hu
/2013/08/pomazi-korul-belul-teljesitmenytura.html?spref=fb)
Tudjuk, ezen a minden anyagi támogatás nélkül megvalósuló rendezvényen követünk el kisebb hibákat, de ezeket a
résztvevők általában észre sem veszik. Egy ilyen esemény
megszervezése már hónapokkal korábban kezdődik, és nem
ér véget a túrával.
Sokaknak eszébe sem jut, mennyi munkával jár, hány
önkéntesre van szükség egy ilyen nagyszabású rendezvény
színvonalas lebonyolításához. A segítő csapat részére is örömet okoz a résztvevők elégedettsége, dicsérete, ezt bizonyítja, hogy pár ember kényszerű cseréjét leszámítva évek óta
állandó a társaság. Többségük egy napját áldozza fel, és
örömmel segít. Ez természetesnek tűnik, de azt is tudnunk
kel, Ők majdnem mind aktívan részt vesznek a város életében, egymáshoz baráti szállal kapcsolódó civil csoportok
tagjai. A főrendező Holdvilág-árok O.K.E. mellett meg lehet
még említeni a Pomázi Civil Klímakört, A POVEK-et, A
csobánkai Oszoly K.E.-et, az MTE Pomázi Osztályát, a
PKKE-t, a Vadvirág K.T.szakkört és az otthont adó Pomázi
Művelődési Házat.
Végezetül álljon itt az idén segítők névsora, megérdemlik:
Radnay József, Radnayné André Andrea, Knáb Krisztina,
Horváth Csaba, Halászné Gambár Mária, Lakits Klára, Bajza Krisztina, Horváth Imre, Kaczeus Erika, Benke Tamásné,
Horváth Péter, Vargáné Szondi Mariann, Vargáné Selley
Mária, Kapornainé Háry Erzsébet, Páll Sándor, Gáspár
Sándor, Gáspár Soma, Kelemen Gábor, Kelemen Levente,
Borsi Zsolt, Kissné Rausch Ágnes, Forró Veronika, Pásztor
Csilla, Kiss Balázs, Schramkó Péter és a Kőhegyi menedékház, Varga György, Soltész András, Vaskóné Pántya
Júlia, Bácsiné Pántya Éva, Selley Lászlóné „Madó”, Ácsné
Horvát Szilvia, Palánkai Magdolna, és jómagam.
Pásztor Lajos „Lujó”
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Szülői Ajánlás

- A TÜNDÉRKERT a legcsaládiasabb
gyermekcentrikus óvoda. Gyermekeink itt
tanulnak a legtöbbet játék és tevékenységek közepette és később is csodálatosan
megállják helyüket bármilyen iskolában.
Minden gyermekre maximálisan odafigyelnek, szeretetre, barátságra, a természet fokozott óvására nevelik őket. Már iskolás
nagyobbik fiam is idejárt, és nyílt bátor,
értelmes iskolaérett gyermekké fejlődött,
ezért a kisebbik fiamat is minden áron ide
hoztam. Mindkettő nagyon-nagyon szeret
ebbe a családi környezetbe járni, olyannyira, hogy a hazamenetelnél mindig volt és
van is gond. Bánhidi Bendegúz édesanyja
Tiszta szívből ajánljuk a Tündérkert
Egyesületi Magánóvodát és Baby Hotelt
(Pomáz, Katona J. u 2.) azon szülőtársainknak akiknek megoldatlan a gyermeke óvodai ellátása, elhelyezése és nem
mindegy milyen környezetben milyen
légkörben hagyják gyermekeiket.

Véleményünk és tapasztalatunk:
- Blanka másfél éve jár a Tündérkert
óvodába és kezdettől fogva nagyon jól érzi
magát, hamar, könnyen beilleszkedett a kis
létszámú, vegyes csoportba.
A gyerekeket családias, szeretetteljes környezet, személyiségüknek megfelelő humor, elfogadás veszi körül. A Tündérkert
Tündérkéinek minden csip-csup, szokatlan
igényét, szükségletét igyekeznek Magdi
néniék kielégíteni, fenntartás nélkül elfogadni. Mindezen szokásokat, és a gyerekek
személyiségét tiszteletben tartva, a szülőkkel is barátságos és nyitott kapcsolatot
ápolnak. Szülőként fontosnak tartom kiemelni, hogy az óvodától maximális támogatást, megértést, és az óvodai nevelésen
keresztül segítséget is kapunk az életnek
azon területein, amelyek otthon esetleg
nehézséget okoznak. A kis létszámból
adódó többlet időt ezen különleges igények
figyelembevételével igyekszik az óvoda a
gyermekek további fejlődésének érdekében
felhasználni.
A közösséget Magdi néni, Magdi Mama és
Misi Bácsi szerető, de határozott fellépése
szervezi egységgé. A gyerekek közötti
kapcsolat- és szabályrendszer Magdi néni
távollétében, az óvodán kívül is, számukra
új környezetben is jól működik.
Miért szeret Blanka a Tündérkertbe járni?
Erre a kérdésre a most 5 éves Blanka határozottan azt válaszolja, hogy azért, mert
ott sok barátja van, és mert nagyon szeret
velük játszani.
Dulin Blanka édesanyja
- Ez a környék legszebb, legcsendesebb
óvodája! A TÜNDÉRKERT rendelkezik a
legszebb játszókerttel, ahol sok mindent
megtapasztalnak, és megtanulnak gyermekeink a természetről, az őket körülvevő
világról. Ez a környék legolcsóbb magánóvodája, ahol gyermekeink teljes biztonságban, nagyon jól érzik magukat. Felszereltsége a különböző korosztály játék,
fejlesztési kívánalmainak kifogástalanul
megfelel.
Kántor Bence és Kitti szülei
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- Jó érzés a szülőnek, hogy a gyermeke
örömmel megy, rohan reggelente az oviba.
Érzi a szerető gondoskodást, élvezi a programokat. Ez a hely egy ideális hely nekünk,
a szó legszorosabb értelmében a TÜNDÉREK KERTJE. Maduagwu Szofi szülei

- A TÜNDÉRKERT-ről először az jut
eszembe, hogy egyszerű és mégis nagyszerű, családias és szeretetteljes légkör
uralkodik itt. A gyermekek önmaguk lehetnek, nem igyekeznek egy sémára „ átgyúrni” őket. Az ovi rugalmassága minden
egyéni igényt is kielégít. A kislétszámú
csoport lehetővé teszi, hogy minden gyermek a saját fejlesztési szintjének megfelelő
fejlesztésben részesüljön. Én úgy hagyom
minden reggel az óvodában a kislányomat,
olyan biztonságban, mintha a saját családomra bíztam volna őt. Itt azonban fejlődése figyelemre méltó. Kovács Kincső
anyukája

- Azért szeretem a TÜNDÉRKERT ÓVODÁT, mert itt nem csak vigyáznak a
gyerekemre, hanem fejlesztik is. Tudják,
hogy mi a különbség a családi napközi és
az óvoda között? Itt pedagógus figyeli a
picik képességeit, igényeit. Egyénileg fejlesztik őket (rajz, ének, torna, vers mondóka stb.). Itt nem 30 gyermekre jut egy
felnőtt, van lehetőség, hogy mindenki igényeire figyeljenek. Az étkezés változatos,
és egészséges, amit a faliújságon minden
nap elolvashatnak a szülők. Szerintem egy
anyukának sem kell elmagyarázni, hogy
mit jelent, ha reggel amikor mondom, hogy
megyünk az óvodába, a fiam reakciója,
hogy „Hurrá, megyünk!”, és amikor érte
megyek, nem akar elindulni, mert azt
mondja: - Anya még játszani szeretnék a
traktorral!
Dénesi Csanád Ákos szülei
- Nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak
a TÜNDÉRKERT ovival kapcsolatban. A
gyermekünk otthon érzi magát az óvodában is, nyugodtak lehetünk amikor gyermekünk nincs velünk. Amennyiben tovább
kell dolgoznunk, nem gond ha később megyünk érte, az óvoda Baby Hotel jellege
miatt. Minden gyermek kihívás az óvónéni
számára, akiket meg kell érteniük ismerniük, hogy a lehető legmegfelelőbben
tudjanak velük bánni. Amit kitűnően el is
látnak. Ez szerintünk nem mindennapi
dolog!
Szanóczky Lacika szülei
- Ebben az óvodában, amit a kisfiam úgy
nevez, hogy „ez az én óvodám”, szó leg-

szorosabb értelmében anyai szeretetet
kapnak gyermekeink az óvónénitől. Ő az az
ember, akire emberi tekintetben és pedagógiai szempontból is feltétel nélkül merem
rábízni nap mint napgyermekemet, és feltétel nélkül mindenben a segítségünkre van.
Gyermekem nagy örömmel jön ide, (pedig
kicsit zárkózott típus) és már észre sem
veszi az idő múlását, csodálkozik, hogy
délután már érte jöttem, és ha szükségem
van rá, szívesen tovább marad, hiszen a
Baby Hotel szolgáltatás azt is lehetővé
teszi. Nem utolsó sorban van nekünk egy
„dajka nénink”- bocsánat MAGDI MAMÁNK- így csupa nagy betűvel, hiszen Ő
a gyermekeink nagymamája ebben az
oviban, aki sok-sok szeretettel, odafigyeléssel mesél, énekel, játszik a gyermekeinkkel, és úgy vigyázz rájuk, mint a
saját unokáira. Veszprémi Kristóf édesanyja
- Zsombor imádja az óvodát, reggelente
szívesen megy, délután alig lehet elhozni,
mert még maradni szeretne. Amikor alig
három évesen egy szerencse folytán odakerült még alig beszélt pár szót. Az óvodában viszont pár napon belül megeredt a
nyelve, heteken belül folyékonyan beszélt
hála a szakszerű gondoskodásnak. Zsombor alapvetően rossz evő, de az óvodában
mindent szívesen elfogyaszt. Ez is annak
köszönhető, hogy a kezdetekben türelmesen bántak vele. A kisfiam rengeteg verset,
mondókát, dalocskát ismer és szaval.
Gyönyörűen rajzol és színez, ügyesen old
meg feladatokat. Semmiféle pluszfejlesztésre nincs szüksége az óvodán kívül,
hiszen ott olyan gondoskodást kap, hogy
korának megfelelően fejlődik. Én csak szuperlatinuszokban tudok a Tündérkert óvodáról írni, mert sokkal több mint egy szimpla óvoda. A gondozónak tündériek, jól
képzettek, a hangulat családias, a gyerekek
imádnak oda járni. Számunkra a legjobb
választás volt a Tündérkert, másnak is bátran ajánlom, ha a gyermekét a legjobb
helyre szeretné óvodába járatni. Tótok
Zsombor édesanyja
X

Balesetek vizes úton

2013. augusztus 26-án Pomázon az 1111-es úton a Pankos
tetőnél lévő kanyarban egy nap alatt két baleset is történt. A
Dobogókő irányából érkező gépkocsik a vizes úton megcsúsztak és az út menti árokba hajtottak, illetve borultak. A
gépkocsikat a pomázi önkéntes tűzoltók talpra állították,
áramtalanították és a kifolyt olajat egy speciális anyaggal
felitatták. Augusztus 28-án reggel a vizes úton ismét egy
személygépkocsi borult az út menti árokba. Személyi sérülés nem történt. A gépkocsivezető a kitört ablakon ki
tudott menekülni a járműből.

MOZAIK

Hagyományteremtés:
körmenet és búcsú

(Forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Felújítás összefogással
Örömmel számolok be a Mesedombi Tagóvodában történt
változásokról, melyhez több forrásból sikerült támogatást
szereznünk. Tény, hogy az óvoda sok tekintetben megérett a
felújításra.
A március végén történt beiratkozás után megkerestem
Zsebe Zsolt képviselő Urat, Szlávikné Katona Máriát a német nemzetiségi önkormányzat elnök asszonyát, és Pomáz
Város Önkormányzata képviseletében, Szabóné dr Bartholomaei Krisztina Jegyző Asszonyt, tudnak-e segíteni. A
munkálatokhoz az óvodába járó gyermekek szülei is felajánlották a segítségüket.
Mindenkitől pozitív választ kaptam. A költségvetés 577.896
Ft-ról szólt. Zsebe Zsolt képviselő Úr 150.000 Ft-ot, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 141.612 Ft-ot, Pomáz Város Önkormányzata részéről Vicsi László polgármester
pedig kiegészítette a költségvetés hiányzó összegét, ami
286.284 Ft volt.
A két parkettás csoportszobát csiszoltuk és lakkoztuk, a harmadik, linóleumos csoportszobát, a német nemzetiségi Katica csoportot laminált parkettával burkolták, és ez a csoport
kapott új bútort is.
A csoportok parketta csiszolásában és lakkozásában sajnos a
nyári szabadságok miatt szülők nem tudtak segíteni, így
Mohácsi Katalin a Mesevölgyi Tagóvoda tagintézmény vezetője, Sárkány Józsefné a Mesedombi Tagóvoda tagintézmény vezetője és jómagam végeztük. Nagyon nagy köszönettel tartozunk még Pazurek Györgynek és fiának
Pazurek Csabának, akik szakértelmükkel, és gyakorlatban is
segítettek bennünket, mellesleg Ők végezték el a laminált
lapok lerakását is.
Gyönyörűek lettek a csoportszobák, és az új bútorral
újjászületett a Katica csoport.

A pomázi római katolikus templom építésének 250. évfordulója és Pomáz Éve 2013 alkalmából a Szent István Király
Katolikus plébánia a hagyományteremtés szándékával ünnepségsorozatot rendezett. Meg és felújítva a pomázi búcsú
fogalmát színvonalas péntektől vasárnapig tartó eseményekkel és műsorokkal várták az érdeklődőket. Fellépett Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó, Farkas Annamária nívódíjas népdalénekes, Ökrös Csaba prímás, az
eMeRTon- díjas Vujicsics együttes a Dunazug együttes, a
Teleki-Wattay Művészeti Iskola Jazz-szakos növendékei és
az Opanke táncegyüttes. Augusztus 20-án került sor a Magyar Vár díszlovas felvezetésével a Szent István ereklye
körmenetre, mely a templomtól indult a Magyar Kereszthez.
Az óvoda két bejárata mellett lévő alacsony támfal javítását
Wágner Gábor szülő végezte el, akinek kisgyermeke ebbe
az óvodába jár. Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Szalontai Katalin
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődevezetője
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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

Szeptember

12. csütörtök 18:00 „A gyógyító méz”
címmel tart előadást Szabó István méhész a POVEK szervezésében
18. szerda A Pomázi Szakrális Művészetek hetének megnyitója

18.00-20.30 óra Csung Jüan Csikung
Élményt adó előadás – Gyakorlással
A benned rejlő erő, képességek, fejlődés, egészség lehetősége, saját magad
mesterévé válhatsz!
A Csung Jüan Csikung egy igazi és
teljes önfejlesztő rendszer eredeti, tiszta, ősi 7000 éves, Shaolini forrásból.
Az előadást vezeti: Vörös István, a csung
jüan csikung rendszer nemzetközi tanára. Részletek, információk, helyfoglalás: www.csikungutja.hu
A részvétel DÍJMENTES.
21. szombat 10:00- 20:30
POMÁZ NAPJA
rendezvények, kiállítások, gyermekprogramok, vásárok a művelődési házban és a parkban, szabadtéri színpadon, főzőverseny, kézműves foglalkozás (részletes program a plakátokon
olvasható)
Előzetes:
19:00 Wolf Kati koncert
19:30 Vastag Csaba koncert
20:00 Tűzijáték
28. szombat 10:00-12.00
Bababörze

Figyelem!
Szeptember 28-án, szombaton 9-13
óráig a Művelődési Házban zsibvásár
lesz a pomázi kutyaotthon javára. Fillérekért kínálunk gyerekjátékokat,
könyveket, használati és dísztárgyakat.
Szeretettel várjuk a vásárlókat!
A helyszín és az időpont megegyezik a
bababörze időpontjával.

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
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MARIKA KONYHÁJA

Nemcsak az almás-rétesé a világ!
Idén, a 2013 Pomáz éve kapcsán
sokan készítenek almás rétest,
emelve ezzel a városnap fényét.
Dicséretes összefogás ez! (Végre
nem vészhelyzetben dolgozunk
együtt!) Az alma sokféle finomság
alapanyaga. Most egy különleges
régi receptet adok közre – alma
felhasználásával.

Almás béles kicsit másként

Hozzávalók:
30 dgk szélesmetélt
40 dkg savanykás alma
4 dkg vaj
1 csomag vaniliás cukor
15 dkg kristálycukor
1 dl fehérbor
10 dkg aszalt szilva
2 cl rum
4 tojás
reszelt citromhéj

Elkészítés:
Az aszalt szilvát keskeny csíkokra
vágjuk és rumba áztatjuk. A meghámozott almát szeletekre vágjuk, egy
darabka vajjal és 2 ek. cukorral, fél
csomag vaniliás cukorral a fehér
bor hozzáadásával nem túl puhára

pároljuk. A tésztát bő sós vízbe kifőzzük, majd alaposan lecsepegtetjük.
Az egész tojásokat a kristálycukorral, vaníliás cukorral és a reszelt
citromhéjjal forró vízfürdő felet
sűrű krémmé keverjük, majd kihűlésig tovább kavargatjuk. A 10dkg
kézmeleg vajat a tésztával és a szilvával együtt a tojásos keverékhez
adjuk. A massza felét egy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük és
beterítjük az almaszeletekkel a
maradék masszát a tetejére simítjuk. Előmelegített sütőben 200 fokon kb. 35 percig sütjük. még forrón felszeleteljük és almapürével
tálaljuk.
Jó étvágyat!
Városnapunkon vidám és kellemes
szórakozást kívánok minden Kedves Olvasómnak!

Programajánló

szeptember 13. 19.00 órakor
A keresztény pinceklubban (Templom Tér 8.) a Szív-közelben beszélgetéssorozat vendége Gabriele Kainz szerzetes nővér. A Szent Krisztiána Társaság
magyarországi képviselője.
szeptember 14. 16.00 órakor
Pomáz ICO SE sportpálya, Pomáz ICO SE - Perbál felnőtt labdarúgó
mérkőzés

szeptember 26. 18.00 órakor
Református gyülekezeti ház - Teremtés Hete Pomázon: Túlnépesedés.
Filmvetítés és beszélgetés Simonyi Gyula ökológus vezetésével.

szeptember 28. 16.00 órakor
Pomáz ICO SE sportpálya, Pomáz ICO SE - Szigetgyöngye SE felnőtt
labdarúgó mérkőzés

HIRDETÉS

GARÁZSVÁSÁR

Pomáz, Gólya u. 1. sz. alatt
2013. szeptember 14. napjától.

Art deco vitrin, tálalószekrény – egyéb szekrények, régi
kanapé, székek, kerek asztal, fotelok, faragott székek
(felújításra szorulnak) – festett, faragott kalotaszegi ágy
díszpárnákkal, csillárok, festmények, régi könyvek, népi
textiliák, köcsögök, rézveretek bútorra, apró gyöngyök,
képeslapgyűjtemény, régi ruhák, cipők, ólomkeretes
színes üvegek alakhoz, szerszámok, TV, márvány asztallapok és sok egyéb holmi a felszámolt gyűjteményből.

Hamar Jánosné ( 06/ 30- 452 1372)

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.

Vörösmarty
gyógyszertár

svs

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

Telefon: 26-326-402

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
Szeptember 8-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Szeptember 15-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Szeptember 22-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Szeptember 29-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Október
6-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,

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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HIRDETÉS

Bojler felújítást

karbantartást,
villanyszerelést
és vezetékcserét
vállalok régi épületekben

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

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

Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93
REDŐNYÖK

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

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

Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)
17.00 imaóra (páratlan heteken)

18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

Nyilas Zoltán
Református tiszteletes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hõsök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Tel: 26/325-297

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

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

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos
és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás, biztosítótáblák, kapcsolók,
csatlakozók cseréje)
gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20-971-0471

Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

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

Evangélikus
istentisztelet
Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház) - Tamás
Gábor ferences atya
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
18:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)
Erdődi Ferenc atya

VAIZER KFT.
Pomáz Ipartelep
Vállalunk:
forgácsolást, szerszámkészítést, lakatos
munkát, köszörülést, fogaskerék, lánckerék,
csigakerékgyártást. Szinte minden szakmába vágó munkát el tudunk végezni.

Tel.: 26-329-720, 20-9471-966

HIRDETÉSI TARIFÁK
Méret nettó +áfa
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

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

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3.810
1.905

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

HIRDETÉS
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