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ELADÓ HÁZ
Pomázon
1350 nm2-es telken
A Hév-vel szembeni
domboldalon, kedvező
fekvéssel, 85nm-es ház
egyedülállóan nagy
telken.
Telek beépíthetősége
30%, akár társasháznak is.
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20-446-5257

(közvetítők ne hívjanak)

TARTALOM

A TARTALOMBÓL
Babits Mihály

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

Szüret előtt

Fegyverek gúlákban...............................5.

Sötétzöld színű és tömött a tő,
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édesen lankad, érve csüggedő,
kékes fürtjével a nemes kadarka.
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Oly mézes-forró s drágán töppedő,
mint szenvedélyes szerető vad ajka,
s várakozásban ég a hegytető,
s mosolyog a Nap, a lángtejü dajka.
Várakozásban ég a hegytető,
benn a présházban locsolják a kádat
ó méla napfény, lankadt dajkaság!
Méla Halál, te nagy Szüretelő,
jöjj, hozd a kést, puttonnyal kösd a
hátad,
és halkan nyisd a Pince ajtaját!

Címlapfotó: Varga István
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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.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Örökre megszabadultunk az Ipoly Holdingtól!

- Országos érdeklődés kísérte a bajai időközi képviselő választást. Mi ennek az
oka és mit szól az eredményhez?
- Jövő tavasszal megmérettetik, hogy mely pártok képviselői kerülnek be az új,
csökkentett létszámú törvényhozásba. Nem csoda,
hogy a politikai erők felmérésnek tekintették a Baján történteket. A baloldal
felvonultatta Mesterházy
Attilát, Gyurcsány Ferencet
és Bajnai Gordont is. Mindenki levonta a szerinte
messze ható következtetéseket. Én egyszerűen örülök
az eredménynek, mert a
Fidesz-KDNP jelöltje az
ellenzék minden erőfeszítése ellenére 61 szavazattal
nyerni tudott. Lehet azt
mondani, hogy ez kevés, de
a politikában nem az a
kérdés, hogy hány szavazattal győz valaki. A nyertes
mindent visz. Egy voks
többlet is elég. A politikában
nem osztanak ezüstérmet. A
bajai választásnak külön érdekessége volt, hogy Bajnai
Gordon a város környékén
született. Az biztos, hogy
ilyen kiélezett küzdelemben
nem szívesen lennék a választókerületi elnök helyében, aki ez esetben a település polgármestereként és
országgyűlési képviselőként
óriási felelősséget hordozott.
- Pomáz Napja után vagyunk. Az emberek megnyilvánulásaiból azt szűrtem le, hogy nagyon várták
szeptember 21-ét. Önnek mi
tetszett, s mi nem tetszett a
városnapon?
- Kezdjük a kellemesebb
résszel! Tapasztalom, hogy
évről évre többen jönnek az
eseményre. Tavaly, a koncertnél este a művelődési
házhoz vezető utakon még
volt szabad állóhely. Az idén
már nem. A több ezres tömeg önmagáért beszél. Akik
a szervezéssel voltak megbízva, komoly munkát vé4 Pomázi Polgár

A cikk szerzője, Vicsi Lászlóval a Kertbarátok
kiállításának megnyitóján.

geztek. A művelődési ház
dolgozói az alpolgármester
asszony irányításával különösen kitettek magukért. 34
sátorban főztek, rengetegen
segítettek. A polgárőrök, az
Elit Védelem cég tagjaival
biztosították a rendet. Több
pomázi vállalkozás támogatta a programot. Senkit
sem szeretnék itt kiemelni, e
lap hasábjain kívánom az
önkormányzat nevében megköszönni a sok segítséget. A
civil szervezeteink és a lakosság 357 méter rétest
sütött. Érdekes látvány volt
a sütemény az utcára kitett
asztalokon. A kertbarátok az
aszályos év ellenére ismét
szép terménykiállítást rendeztek. Én otthon egész
nyáron öntöztem a konyhakertemet, mégis csak három
satnya paradicsompalántát
tudtam termőre fogni. Le a

kalappal azok előtt, akik
ilyen zöldségeket, gyümölcsöket tudtak nevelni. A nap
végén a tüzijátékot tapssal
köszönték meg az emberek.
Tapasztaltam furcsaságokat
is: az emberek egy része
szinte rárohant a rétesekre.
Többen nem tartóztatták
magukat, s rudanként vitték
a süteményt. Félóra alatt
eltűnt a több száz méternyi
rétes. Én egészen másként
képzeltem el a közös kóstolást. Ráadásul még hat
asztal is elveszett, valahogy
összekeverhették a rétessel…. A közösségi oldalakon a sok elismerés mellett
néhány kritika is elhangzott,
érdekes nem is Pomáziaktól.
Tehát nagyon szép volt a
menyasszony, egy két szeplővel az arcán.
- Kifizették-e a szeptemberben esedékes adósságtör-

lesztést a banknak?
- Folyamatosan „csöpögtetünk.” Most próbálom elérni, hogy a kamatokat átutaljuk, a többire haladékot
kérünk. Azt tapasztalom,
hogy a bank „emberibbé”
vált. Ennek ellenére tovább
is napirenden van, hogy
számlavezetőt váltunk.
- Befejezték-e a Sashegyiben a karbantartási munkát?
- Igen, sikerült a szigetelést
megjavíttatni. Most a konténeres óvodák beázását kell
megszüntetni. Sajnos elég
sokba fog kerülni.
- Úgy tudom, hogy végre
örökre megszabadultunk az
Ipoly Holdingtól! Utoljára
elevenítsük fel ezt a történetet, hogy az olvasók tisztán lássanak!
- 2005-ben az akkori önkormányzat vezetése elővételi
szerződést kötött az Ipoly
Holding nevű céggel az
Alcsevicza megvételére.
Kaptunk 150 millió forint
foglalót. Aztán a cég tönkrement. A felszámoló a
szerződésben olyan hibát
talált, amely miatt visszakövetelhette a 150 millió
forintot. A perben a bíróság
neki adott igazat. Kötelezett
minket az összeg és kamatai
visszafizetésére. Mostanra
jutottunk el odáig, hogy az
utolsó fillérig letörlesztettük
az összeget. 300 millió forintunkba került a hajdani
150 millió. De kijelenthetjük, hogy az elődünk rossz
gazdálkodása miatt már nem
állunk perben egyetlen ügyben sem.
- Hallottam arról, hogy
szeretnék csökkenteni az
ingatlanadót Pomázon…
- A szándékunk megvan rá,
most végezzük a számításokat, de erről még részleteket
nem akarok mondani, nehogy hiú reményeket keltsek. Talán a következő számban, addigra kirajzolódnak a
lehetőségek.
Vicsotka Mihály

KÖZÖS DOLGAINK

Köszönetnyilvánítás
Pomáz Város Önkormányzata nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani: a Batz Kft.-nek és az
ICO Zrt.-nek az általuk
nyújtott anyagi támogatásért, a Kastély Cateringnek a 100 adag levesért, a
Mary-Ker Kft-nek a száraztésztáért, a Rákos Vendégháznak a 300 adag pörköltért, Boldóczki Pálnak
az 500 kg almáért, Végh
Istvánnak a 300 db lángosért, Puss Krisztiánnak a
tüzifáért, a Folicolor Bt-nek
a takaró fóliáért, a Kalács
Kft-nek a 60 kg kenyérért,
a Dardi Pékségnek a 15 kg
kenyérért, a Dunai a Maroni és a Szökő Cukrászdáknak a rétesért, a Pomázi Polgárőrségnek és az
ELIT Security Groupnak a
rendezvény biztosításáért,
Varga Jánosnak a víz kiépítéséért, Vicsotka Évának,
Petrécs Ferencnek és Szökő Jánosnak a főzőverseny zsűrizéséért, Csobán
Szvetozárnak a kocsifogatért, a Lovasíjász Akadémiának a lovagoltatásért és az íjászatért, Berecz
Antalnak, Kiss Jánosnak, a
Pomázi Bauhaus Festőiskolának, Bárdosi Józsefnek és Herendi Hárshegyi
Juditnak a színvonalas kiállításokért, és minden segítőnek aki hozzájárult
rendezvényünk
sikeres
megvalósulásához
Vicsi László polgármester

Az aradi vértanúk emlékére

Fegyverek gúlákban

1849. augusztus 13-án
hétfőn délelőtt Világosnál
32.314 magyar katona
tette le a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt.
Kossuth 17-én Orsovánál
elhagyta Magyarországot
és Viddinbe menekült, ahol rövidesen 5000 emigráns gyűlt össze. Julius
Jakob von Haynau báró
augusztus 21-én Temesvárról Aradra tette át a főhadiszállását, s azonnal
kivégeztetette Ormai Auffenberg Norbert ezredest
Kossuth szárnysegédjét, a
honvéd vadászezredek
parancsnokát. Augusztus
23-án Gyuláról Aradra
hozatta a magyar hadifoglyokat. A vezéreket a császári hadi törvényszék
szeptember 21. és 28. között elítéli. Október 6-án
hajnalban Kiss Ernőt,
Schweidel Józsefet, Lázár
Vilmost és Dessewffy
Arisztidet a vár sáncárkában agyonlőtték. Reggel
hat óra után Pöltenberg
Ernőt, Török Ignácot,
Lahner Györgyöt, Knezich Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Leningen-Westerburg Károlyt, Aulich
Lajost, Damjanich Jánost
és Vécsey Károlyt az újaradi út mellett felakasztották.
Batthyány Lajost Laibachba kísérték. Útközben Sárváron és Cillyben fegyveresek kiszabadították,
de ő lecsendesítette őket,
mondván, hogy törvényszék elé kíván állni. Deák
Ferencet nevezte meg ügyvédnek, és V. Ferdinándot
tanúnak. (Az utóbbi azt
tanúsíthatta volna, hogy
császárként szentesítette
az áprilisi törvényeket, és
engedélyezte a magyar
minisztérium megalakítását.) Egyik kérését sem
vették figyelembe. A törvényszék mégis felmentette a vád alól, mely
szerint ő volt az oka a
bécsi forradalom kitörésének és Latour megölésének. Ezután Olmützben a hadi törvényszék
rövid börtönre, majd Schwarzenberg miniszterelnök követelésére halálra

ítélte, de egyúttal felterjesztette a császárhoz kegyelemre. Ferencz Józsefet azzal óvták meg a
politikai satutól, hogy
Batthyányt Budára hozták, ahol Haynau ítélkezhetett felette. Itt aztán
harmadszorra kötél általi
halált szabtak ki rá. Október 6-ra virradóra egy
becsempészett tőrrel a
miniszterelnök a nyakán,
a karján és a szíve táján
szörnyű sebeket ejtett
úgy, hogy az ágya közelében vigyázó őrök sziszszenést sem hallottak.
Reggel az orvosok ajzó
szerekkel képessé tették
arra, hogy saját lábán álljon a kivégző osztag elé.
„Éljen a haza!” kiáltással
halt meg.
Október 25-én Aradon
főbe lőtték Kazinczy
Lajos tábornokot, Kazinczy Ferenc fiát, 1850
január 19-én Hauk Lajos
alezredest, Bem szárnysegédjét. Lenkey János
tábornok megőrült és
1850. február 7-én a bör-

tönben meghalt.
Pesten az Újépületben
1849 októberében felakasztották Csányi Lászlót, Jeszenák Jánost, Woronieszky Miciszlávot,
Csernus Manót, Perényi
Zsigmondot és Szacsvay
Imrét. Összesen 114 kivégzés történt, távollétükben, „in effigie” 75 név
(köztük Kossuthé) került
fel az akasztófára. A szabadságharc 37 ezer magyar áldozatot követelt,
Az oroszok 13, az osztrákok 10 ezer halottat vallottak be. Honvédeink
ezreit sorozták be az
osztrák hadseregbe. Görgei az oroszok követelésére kegyelmet kapott.
Haynau kegyvesztett lett,
Hajóson vásárolt bírtokot.
Utazgatásai közben Londonban két magyar munkás felismerte és nagyon
elverte. „Ezt Aradért kapod”- mondták neki. 1853.
március 14-én halt meg
igen furcsa körülmények
között.
Vicsotka
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Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

Pályázat

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár Gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2013 Pomáz, Huszár
utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A könyvtárosi feladatok teljeskörű
ellátása, valamint a munkaköri leírásban foglaltak alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.

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.
6 Pomázi Polgár

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, Könyvtár szak, Magyar
állampolgárság, Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások), A SZIKLA könyvtári integrált rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget
igazoló bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2013. november 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Boros Ernőné nyújt, a 26/323-460 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Mővelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Huszár utca 3. )
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 282/2013, valamint a munkakör
megnevezését: Gyermekkönyvtáros, vagy Elektronikus úton
Gáspár Sándor Igazgató részére a pmhk@pomaz.hu E-mail
címen keresztül
Személyesen: Gáspár Sándor, 2013 Pomáz, Huszár utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 25.

Duró Imre

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

Hírek röviden
Az év némettanára

Polyák Mária, a német iskola pedagógusa elnyerte a Pest Megyei Német Önkormányzat által kiosztásra
kerülő „Deutschpedagogin des Jahres”, azaz az „Év némettanára”
díjat.

Ösztöndíj

Pomáz Város Önkormányzata úgy
határozott, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan 2014-ben is csatlakozik
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat támogató
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, s erre másfél millió Forintot
irányoz elő a következő esztendő
költségvetésében.

ÖNKORMÁNYZAT

Kiegyensúlyozott az I. félév
gazdálkodása

Főképp gazdasági kérdések szerepeltek a pomázi képviselőtestület
szeptember harmadikán megtartott
ülésén. A városatyák döntöttek az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
előterjesztésről valamint egyes intézmények álláshelyeinek bővítéséről is.

Az adócsoport 2013. évi munkájáról és
az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóból kiderült, hogy az önkor-

ségvetés helyzetét erősítendő igényt
nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi támogatásra.
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2012/13 évben végzett munkájáról
Szalontai Katalin intézményvezető
által készített beszámolót a testület
egyhangúlag elfogadta. Ehhez kapcsolódóan a képviselők engedélyezték az
óvodai és bölcsődei maximális létszám
túllépéseket.

Táblaavató

Vicsi László polgármester és Kósa
Anikó alpolgármester avatta fel
szeptember 21-én a Pomázi önkormányzati tűzoltóság épületének
falán azt az emléktáblát, amelyet a
pomázi Önkéntes Tűzoltóság megalakulásának 110. évfordulójára és a
szolgálatot teljesítő önkéntes tűzoltók tiszteletére készíttetett Pomáz
Város Önkormányzata.

Elismerés

A városnapon vehette át Vicsi László polgármestertől és Kósa Anikó
alpolgármestertől Madár Péterné, a
Sashegyi Sándor iskola pedagógusa
a Pomáz Közművelődéséért díjat.

A testület elfogadta a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolóját
mányzat az idén nem változtatott a
helyi adók mértékén és a kedvezményeken. A bevezetett helyi adók mértéke Pomázon majd minden adónemben elmarad a törvényi maximumoktól. A telekadó esetében például csak
25,5, az építményadó esetében pedig
csak 29 százaléka a törvényinek. Ezek
fontos bevételei az önkormányzatnak
az iparűzési adó mellett, mely csaknem
a felét jelenti az ilyen jellegű befizetéseknek. Adóforrás még a talajterhelési díj és a gépjárműadó is, mely
több mint hatezer tulajdonost érint a
városban. Ez utóbbinak sajnos 60 százaléka az idén az államot illeti, és ahogy ezt már Vicsi László polgármester számtalanszor hangsúlyozta ez
komoly bevételkiesést jelent. Ráadásul
az adófizetési kedv is évről évre lanyhul és a gyakorlati tapasztalat az, hogy
a tartozások kétharmadának beszedésére nagyon minimális az esély.
A képviselők megismerhették a 2013.
évi I félévi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót ebből kiderül, hogy
a város gazdálkodása ebben az évben
ez idáig stabil és eredményes volt. A
bevételek teljesítése meghaladta a kiadások teljesítését, ami kiegyensúlyozott pénzfelhasználást mutatott.
A testület döntött arról, hogy a költ-

Lemondott a Pomázi Zenekastély Nonprofit ügyvezetői igazgatói posztjáról
Hargitai András. Helyére a társaság
taggyűlése Bába Sándort választotta.
A többségi tulajdonos pomázi önkormányzat nevében a testület elfogadta a
személyi változásokat.
Az önkormányzat áprilisi ülésén megszavazta a településrendezési eszközök
átfogó felülvizsgálatának munkatervét.
Ezek alapján Vicsi László polgármester előterjesztése szerint ajánlatot kértek több cégtől. A legkedvezőbbet a
Pestterv Kft. nyújtotta be. A testület
felhatalmazást adott a szerződés megkötésére.
A továbbiakban módosítani kellett a
települési szilárd hulladék kezelésével
összefüggő rendeletet.
Az Alcsevicza terület közművesítésére
az önkormányzat előkészítő bizottságot hozott létre, amelyben Pomáz
városát Zsebe Zsolt a Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
fogja képviselni. Az önkormányzat
lehetőséget lát víziközmű társulat létrehozására, az ehhez szükséges engedélyezési tervekhez felhasználandó
anyagi erőforrást megelőlegezi azzal a
feltétellel, hogy a társulat azt megalakulását követően meg fogja téríteni.
p.p.
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Kiállítások a
Művházban

Pomáz Város napján széles választékból válogathatott a művészeteket
kedvelő közönség. Berecz Antal, Kiss
János, a Pomázi Bauhaus festőiskola,
Fónad István, Ádány Lajos, Bárdosi
József és Herendi Hárshegyi Judit kiállítását láthatták.
Gy.Zs.

Bárdosi József festménye

Herendi Hárshegyi Judit munkái

Részlet a Pomázi Bauhaus festőiskola
kiállításáról
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Két nemzet zenei találkozója

Csodálat, lelkesedés és rengeteg spontán taps kísérte a három fúvószenekar
impozáns koncertjét, akik a közös sikert ünnepelték. 150, többségben fiatal
fúvós-zenész a Black-Forest Brassbandból, Altensteig Városi Zenekarából és a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekarból alkotott ezen az estén egy XXL-Big
band-et, és szórakoztatta a közönséget
az altensteigi Markgrafencsarnokban
film-, rock és tánczenével.
A koncert első részében a Budapesttől
északra található kisvárosból, Pomázról érkezett vendégzenekar egyedül
lépett fel. Tüzes ritmussal, magyaros
virtussal indult a szereplésük a basszus
dübörgésével és a „Queen” együttes
lüktető sikerdalával. Széplaki Zoltán
karmesternek köszönhetően, a viharos
kitörések, kontraszt, gazdagon megtörtek és a fafúvósok tiszta csengése
kiemelte a gyengéd, dinamikus finomságokat. A lelkes tapsviharban kialakult ünnepi hangulatban Joachim
Fuchtel, államtitkár biztosította a

jelenlévőket a nemzetközileg fontos
kulturális tevékenység kormány általi
támogatásáról. Az előadást megtisztelte a magyar konzul Ódor László is, aki
kiemelte az egyesített Európában két
nemzet zenei találkozójának kultúrpolitikai jelentőségét. Ódor úr hangsúlyozta emellett a kulturális együttműködés erősítésének fontosságát.
Végül bejegyzést írt a város „arany
könyvébe“. Gerhard Feeß polgármester megköszönte a díszvendégeknek és valamennyi zenésznek az elkötelezettségüket a rendezvény mottója
iránt „Találkozás a zene segítségével“
A több mint két és fél órás program a
kétnemzetiségű óriászenekar fellépésével zárult, Tobias Steeb és Josef
Stritt karmesterek vezényletével, a
könnyűzene repertoárjának temperamentumos darabjaival.
Maria Kosowska-Németh írása a
Schwarz-wälder-Bote című újságban
Fordította: Minárik Lívia

Ars Sacra Pomázon

Immáron hagyomány, hogy Pomáz napjához kötődve s idén Pomáz évének keretében megrendezték városunk keresztény egyházainak közreműködésével a Pomázi Szakrális Művészetek
Hetét ezúttal szeptember 15. és 20. között. Az érdeklődők találkozhattak Szabó András és Petróczy Éva irodalom-történészekkel a református
gyülekezeti házban, meghallgathatták Kuklay
Antal Pilinszky szemelvényeit Dobos Katalin
előadásában, Rochlitz Réka hárfakíséretével a
római katolikus templomban. A keleti egyházak
templomépítészetének szimbolikájáról Dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkész tartott előadást. Volt ezenkívül irodalmi est az evangélikus
közösségben Pozsár Eszter szaxofonművész közreműködésével. A rendezvénysorozatot utolsó
este énekes, zenei alkalom zárta a Praetorius kamarakórus szereplésével.

Mosolygó Péter

Tanévkezdés a német suliban

Augusztus második felében nagy volt a
sürgés-forgás a német iskolai falai között. Persze nem a tanítás kezdődött a
szokásosnál korábban, hanem szorgosan
készülődtünk a tanévkezdésre. A szülők
segítségével felújítottuk azokat a termeket, amelyek festésére tavaly nem került
sor, így minden tanulónk szép, tiszta tanterembe érkezhetett szeptember 2-án.
Köszönjük a szülőknek a sok-sok segítséget!
Az első tanítási napon, az ünnepélyes
tanévnyitón köszöntöttük iskolánk új
tanulóit. Német hagyomány szerint
„Schultüté”- t kaptak, azaz egy díszes
kartontölcsért, amibe olyan ajándékok
kerültek, amire a tanév folyamán szükség lehet, valamint apró meglepetések és
természetesen egy kis édesség.
Az ünnepség után megkezdődtek a dolgos hétköznapok. Alsó tagozaton hetente 8 németórán ismerkednek a gyerekek
a nyelvvel. Ezen kívül német népi táncot
is tanulhatnak. Így nem csoda, hogy 3
hét alatt már nagyon szép eredményt
értek el még a legkisebbek is.
Felsőben is egyre gördülékenyebbek a
hétköznapok, hiszen nagyon jól bevált a
tavaly bevezetett, tanítási órák védel-

mére kidolgozott Arizona-program. A
programnak köszönhetően jelentősen
csökkenteni tudtuk az órai magatartási
problémák számát, a gyerekek és a szülők nagy örömére. Szeptember 19-én
megtartottuk az őszi papírgyűjtést. A
befolyt összeg egy részét a diákönkormányzat, másik részét az osztályok
kapják meg. Továbbra is figyelünk a
környezetünkre, gyűjtjük a műanyag
kupakokat, a parafa dugókat, használt
elemeket. Papírgyűjtés legközelebb május 8-án lesz, ismét szívesen fogadunk
majd minden felajánlást.
Elindultak a délutáni korrepetáló, tehet-

Nemzetközi tábor 2013. Wales

„Croeso y Cymru – Isten hozott Wales-ben!” hangzott
fel a köszöntés az idei, immáron 23. alkalommal megrendezett nemzetközi táborban, ahol mint kísérő tanár
vehettem részt Ferencsik Rita kolléganőmmel, mostanra
nagyon kedves barátnőmmel, Pomáz város képviseletében. A Mátyás Király Általános Iskolából és a Sashegyi
Sándor Általános Iskolából 11 tanuló utazhatott el
Wales-be.
Július 27-én hajnali fél négykor kerekedtünk fel, s indultunk
a repülőtérre. Már a brighton-i reptéren vártak minket a wales-iek,akik mindvégig figyelmes házigazdának bizonyultak. Ebbw Vale egy kis település, ahol a helyi, ám lebontásra váró általános iskolában volt a táborhelyünk. Időközben
megérkezett a német és az olasz csapat is. A kezdeti zavart
a mi gyerekeink hamar leküzdötték, s elkezdtek a többiekkel játszani, beszélgetni.
A nyitóesten megjelent a polgármester is, akiben egy nagyon kedves és közvetlen embert ismertünk meg. Vasárnap
este a tábor résztvevőinek szerveztek egy istentiszteletet,
ahol az egyik szentleckét felolvasták a gyerekek – angolul,
németül, olaszul, magyarul és wales-i nyelven is. A tiszteletes megáldotta a táborozókat, majd közösen énekeltünk.
A programra sem lehetett panasz. Láthattunk nagy fesztivált, középkori várat Caerphilly-ben, megnéztük a helyi
bagolymenhelyet, voltunk Tenby-ben, egy kedves tengerparti városban, meglátogattunk egy wales-i szénbányát,
ahol nagyon megrázó, de nagyon izgalmas földalatti kirándulást tehettünk, eljutottunk Wales fővárosába Cardiff-ba,
megnézhettük a környék egyik büszkeségét, az ottani szabadtéri múzeumot a St. Fagans-t, elmentünk Barry szigetére, ahol bementünk az óceánba (igaz, csak térdig), s természetesen magát Ebbw Vale-t is felfedeztük, történetét
megismertük. Megtapasztaltuk a szigetország jellegzetes,
változatos időjárását, megismertük a méltán (?) híres brit
konyhát. Ez utóbbi már nem volt annyira népszerű.
A záró ceremóniára mindenki egy kis műsorral készült. Mi
szerettünk volna valami jellegzetesen magyart, ugyanakkor

DIÁKHÍREK

séggondozó foglalkozások is. Ezek
mellett a gyerekek a következő szakkörökön vehetnek részt: biológia, tini
klub, német bábszakkör, tömegsport,
angol nyelv, tanulás módszertan, gyógytestnevelés. Két éve újságíró szakkör is
működik az iskolában. Minden hónapban megjelenik egy online szám, amit az
iskola weboldalán mindenki elolvashat.
(http://nemetsuli.pomaz.hu/)
Szeptember 21-én került sor a Pomáz
Napja című városi rendezvényre. Iskolánk részt vett a Művelődési Házban
rendezett terménykiállításon. Pályázati
forrásból sikerült régi kocsikereket vásárolni, amely a német hagyományok
szerint nem hiányozhat a betakarítási
hálaadó ünnepségről, az „Erntedankfest”- ről. Elkészült a város 2013 méter
réteséhez az iskolára eső rész, szintén
szülői segítséggel.
A következő programunk október 12-én,
szombaton lesz. Családi nap keretében
szeretnénk eltölteni a gyerekekkel,
szülőkkel, nagyszülőkkel egy szép szombati napot. Lesz főzés, kertrendezés,
sportvetélkedő, kézműves foglalkozás.
Balog Ilona

valami nemzetközit bemutatni. Így esett a választásunk a
bűvös kockára, ami még ma sem veszített népszerűségéből.
A Baron Knights zenekar Mr. Rubik dalára adtak elő a gyerekek egy táncot, ahol megjelenítették a tábor nemzeteinek
zászlóját. Hatalmas sikerünk volt, még másnap is mindenki
a Mr. Rubik dalt énekelte, s táncolta a koreográfiánkat.
Utána jött az ajándékozás, mely szintén bevett szokás a
táborban. Mi Pomáz város címérével díszített mézeskalácscsal és kalocsai mintás kulcstartóval kedveskedtünk a többieknek. Ekkor kapott mindenki egy pólót, amiket egymásnak írtunk alá nagy fogadkozások közepette, hogy igen,
tartjuk majd a kapcsolatot.
Köszönet mindenkinek, aki kicsit is segítette idei kiutazásunkat, mert a sok élmény mellett valóban érvényt szerezett
a tábor szlogenje: No world without friendship – Nincs
világ barátság nélkül.
Lévayné Czirók Margit Pomázi Mátyás Király Ált. Isk.
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Pomáz Város Napja 2013

Huszonöt sátorban több tucat civil szervezet nem mindennapi étkekkel, két helyszínen tíz órán keresztül huszonöt
színpadi produkció, öt kiállítás, szabadtéri bemutatók, háromszáz méter rétes és leírhatatlan önzetlenség, felajánlás,
dolgos kéz és mecénás, több ezer gyermek és szép korú,
helyi és meghívott vendég: ez volt Pomáz Város Napja.
Wolf Kati, Vastag Csaba és a tűzijáték zárta, amit a Készenléti Rendőrség Zenekara, Vicsi László polgármester és
a pomázi kertbarátok nyitottak. Nemzetiségek, egyházi közösségek, intézmények, kultúrák találkozója, az ön-, én- és
közösségtudat megjelenése, az együtt semmi sem lehetetlen
érzése mozgatta ezt a napot, mozgasson minden napot !
G.S.
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Pomáz Város Napja 2013

Kiállítás ötvenedszer

A Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Egyesülete júniusban ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. A „Pomázért”
kitüntetést kétszer elnyerő civil szervezet szeptember 21-én,
Pomáz Napján ötvenedszer mutatta be az őszi termékkiállítását. A rendszerváltás utáni években ez a három napos
kiállítás a Pomáz Napjának állandó részévé vált. Az idén
kapcsolódott a Pomáz 2013 eseménysorához is.

KÉPRIPORT

Fél évszázad alatt a kiállítás tartalma módosult. Nemcsak a
kiskertek büszkeségeit láthatja a közönség, hanem a kertbarát
egyesület tagjainak képzőművész alkotásait, az asszonyok
kézimunkáit és kamrájuk ínyencségeit is.
A kiállítás harmadik napján a hétfő, mindig az óvodásoké és
az iskolásoké. Az idén is sorban jöttek az óvodások csoportjai és az osztályok tagjai. A gyerekek megcsodálták a gyümölcsöket, zöldségeket, a fafaragók alkotásait, mézet kóstoltak kérdeztek a pedagógusoktól, a kiállító kertbarátoktól.
2013 nyara próbára tette a kistermelőket. A szeszélyes időjárás megtizedelte a kertek növényeit. Ennek ellenére a kiállítás szemet gyönyörködtető lett.
v.

Pomáz kenyere

Bárki bármit is mond a sokadalmak,fesztiválok város- és
falunapok lelke Magyarhonban a jóféle ételek főzése kóstolása versenye. Nincs ez másképpp városunkban sem
hiszen a több ezer ember közül számosan fordultak meg a
rétes utcában a művelődési ház kóstolójában és a főzőverseny sátrainál. A sok finomság közül meglepő külsejével
is kitűnt az a kenyér, amit a Kalács Sütöde készített. Megálmodója Hörömpöli István szerint: ”A békebeli kenyér ízét
idézi, amit hagyományos 15 órás kovásszal készítünk, amihez teljes kiőrlésű rozsliszt is kerül.
Továbbá csak természetes összetevőket tartalmaz, semmilyen adalék- vagy tartósítószer nincs benne. Külsejére
Pomáz címerében szereplő fát mintáztuk ki, rozsliszt segítségével. „
Ugye milyen értékes alkotás? A városnapon a nagyközönség majd fölfalta. És nemcsak a szemével. Reménykedjünk,
hogy ennek a remek ötletnek más finomságok készítői is a
követőivé válnak…
p.p.
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Vízszivattyúzás
2013 méteren
Rétes utca- több száz
méteren

A Dunát felvinni a Gellért hegyre nem kis teljesítmény.
Ezt Tették a Fővárosi Tűzoltók 2005-ben, ezzel magyarországi rekordot állítottak fel. A Pomázi Önkéntes
Tűzoltóság állománya úgy határozott, hogy - mivel se
Dunánk, se Gellért hegyünk - a Pomázon keresztül folyó
Dera patakot visszük fel a sokak kedvenc kirándulóhelyének számító Majdán fennsíkra, oda ahonnan a
honszerző Árpád lova hátáról tekint a völgybe.
És a nagy nap felvirradt. A tűzoltók szinte teljes létszámban
megjelentek a nagy gyakorlat végzésére. Még sosem volt a
teljes állományunk egy adott helyen és időben. 18 órakor a
pomázi, budakalászi, pilissznetkereszti és pilisszántói önkéntes tűzoltók, kiegészülve a veterán és ifjúsági tűzoltókkal, valamint a pilisvörösvári és üllői önkéntesekkel és
nem utolsó sorban oberhauseni (Németország), hrascei és
Sigeteci (Horvátország) és adai (Szerbia) önkéntes tűzoltókkal, felsorakoztak a művelődési háznál, hogy megkapják
a feladatukat, a felállítási helyeket és a bevetési parancsokat.
Az eligazítást Vicsi László polgármester, Szőnyi József nyugalmazott pilisszántói polgármester, Balog László az
ÖTOSZ elnöke, valamint nagy számú érdeklődő és Sebestyén István a Magyar Rekord Egyesület elnöke kísérte
figyelemmel.
Mindenfelé az út mellett, a járdákon embereket láttunk, akik
tapsolták az úton haladó tűzoltóautót. Mosolygós arcok, meleg kézfogások. A létrasugár az osztónál elzárásra került,
majd az Árpád szobor előtt a mellvéden egy 30 m széles, és
10 méter magas vízpajzs nyílt ki. A vízpajzson színes lángok, mintha tényleg égne, majd megjelet egy tűzoltó, egy
bontóbalta, egy felirat, amely tudatta: tűzoltó rekord született. Majd különböző ábrák, tűzoltóautó, tűzoltó készülék,
aztán a 2013 Pomáz éve felirat. Közben az EDR rádió recsegve közli, már csak 4 m 3 körüli vízmennyiség van a
tározóban, az meg pont elég az 5 percre tervezett vetítésre.
És az újabb felirat: 110 éves a Pomázi Tűzoltóság és az
újabb: 146 éves a Magyar Szervezett Tűzoltóság. És ezt mi
ott felírtuk az égre. A felhőkre támaszkodó vén Hold rezignáltan vette tudomásul, hogy itt ma valami nagy dolog
született. Majd a kiépített víztárolónk vízszintje elérte az
alsó biztonsági szintet, így az első vízkivételi pontnál a szivattyú leállításra került.
A folytonos gratulációk, vállveregetések közepette, szinte
percek alatt megtörtént a 146 tömlő a visszaszerelése, majd
a tűzoltók a közeli Magyar Várban várták izgatottan a rekord hitelesítését, teljesítésének a bejelentését, amit Sebestyén István ünnepélyesen meg is tett. Magyarország leghosszabb működő tűzoltó alapvezeték rekordját a Pomázi
Önkéntes Tűzoltóság szerelte meg az Úr 2013. évének szeptember havának 20. napján.
www.tuzoltosag-pomaz.hu
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Pomáz éve kapcsán több különleges ötlet, meglepetés tarkította már eddig is az idei programokat. A városnapra korábbi
évek gyakorlatától eltérően nem palacsintát sütöttek, hanem
20 csapat egyenként 13 méter almás rétest készített. A csapatok között voltak profik, intézmények és sok-sok háziasszony. Volt ahol könnyebben, másoknál nehezebben jött
össze a 13 méter sütemény, de végül, amit vállaltunk azt teljesítettük. Olyannyira hogy a 260 méter helyett több, mint
350 méterre sikeredett a nevezetes rétes rúd. Voltak csapatok ugyanis, akik nem álltak meg a bűvös 13-as számnál és
bizony olyanok is hoztak rétest, akik nem is jelentkeztek
eredetileg. Hiába teljesítettük túl a tervet szinte percek alatt

eltűnt a sok- sok finomság. Ezúton szeretném megköszönni
a kreatív hozzáállást és csapatmunkát, mindazoknak aki
részt vettek a sütésben. Egyenként nem tudom felsorolni a
csapatokat alkotó személyek nevét, de a 20 csapatot itt láthatják:
Pomázi Polgármesteri Hivatal
Dunai cukrászda
Egészségügyi csapat
Egyházak csapata
Holdvilágárok Egyesület
Kastély catering
Képviselők
Kertbarátok Egyesülete
Magyar Vár csapata
Maroni cukrászda
Nagycsaládosok csapata
Német Kultúrális Egyesület csapata
Német Nemzetiségi Iskola csapata
Óvodák csapata
Pomáz Város Egyészség klubja POVEK
Rákos vendégház
Sashegyi Iskola csapata
Szökő cukrászda
Szociális Szolgáltató Központ SZSZK csapata
Tűzoltók csapata
Köszönet a lelkes munkáért! Halászné Gambár Mária
ötletgazda

Végre megtört a jég

Egy- nullra vezetett a Pomáz Tárnokon, 20 percet játszott
emberelőnyben,mégsem tudott győzni. Mintha átok sújtotta
volna a csapatot, nem tudtunk pontot szerezni az eddig
remekül szereplő házigazda otthonában. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy szinte egy percen belül kaptunk két gólt és
2-2-nél az ellenfél játékosának kiállítása után kaptuk a
mindent eldöntő gólt, elmondhatjuk: Fortuna valóban nem
volt túl kegyes hozzánk.
Szeptember 8-án végre megtört a jég és sikerült Léhi Dávid
és Nickmann György találatával itthon tartani az egy pontot
a Göd ellenében úgy, hogy az ellenfél már két góllal vezetett
az első félidőben.
Az 5. fordulóban azt a Perbált fogadtuk, aki az előző bajnokságban remekül szerepelt. Rendkívül fordulatos és küzdelmes mérkőzésen végre sikerült az évad első győzelmét megszerezni Nickmann György Léhi Dávid és Léhi Lóránd góljaival 3-2-re. Moldván István játékvezető öt sárgalapot osztott a pomáziaknak , míg a vendégeknek 2 sárga és egy piros
lapot adott.
A Pilisszentiván otthonába látogatott el csapatunk. Sajnos a
listavezető helyéhez méltóan játszott, így küzdelmes mérkőzésen 2:0 arányban nyerni tudott. Az Ico SE edzője Metzger Tibor a mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a legerősebb
ellenféllel szemben tisztességes vereséget szenvedett csapata.

Nyár a köbön

Idén nyáron újra részt vehettünk a „Nyár a köbön" tánc
és sporttáborban, mátyásos diákok és tanárok részvételével. Ebben az évben nem Debrecenbe, hanem a Balaton
partjára, Zamárdiba vitt utunk.

Július 19-én reggel indult a vonatunk. Megérkezéskor elfoglaltuk a szobáinkat, és máris fürdőruhába öltöztünk, hogy csobbanjunk egyet a Balatonban. Minden reggel közös tánccal
indult a nap, majd a fiúk a strandon folytatták további edzésüket, mi pedig új koreográfiát tanulhattunk. A megtanult
tánccal felléptünk a helyi utcabálon, ahol nagy tapssal jutalmazták az előadásunkat. Birtokba vettük a Zamárdi Kalandparkot majd felléptünk egy diszkó hajón is. Utolsó előtti este
zajlott a „retro buli”. Mindenki a 70-es 80-as évek ruháiban
volt. A magnóból ezeknek az éveknek a slágerei szóltak.
Utolsó reggelünkön, miután minden szobát rendbe raktunk,
lementünk a partra számháborúzni, mert e nélkül nem múlhat
el egy tábor sem. Ezután felavattuk az újoncokat és egy közös
tánccal zártuk a hetet.
Mind emellett biztos pont a Danti- tábor, hol a tábori étel a
legjobb a világon, ide mindig-mindig visszavágyunk!

SPORT

Gyere te is floorballozni

A floorball olyan, mint a hoki csak egészen más !
A sportág alapjait a 60-as években az amerikai és a svéd
szövetség rakta le.
Kevesen gondolnák, hogy az aktuális jégkorong világbajnok Svédországban többen floorballoznak, mint hokiznak. A népszerűség oka a gyors, látványos játék, amit
nem befolyásol az időjárás.
Magyarországon a 80-as évek végétől, Pomázon pedig öt
éve van jelen a sportág, amit palánklabdának, innebandynak, vagy unihokinak is nevezhetnek.
A floorballt azoknak ajánljuk, akik szeretik az ütővel, labdával játszott gyors, változatos tornatermi csapatsportot. A
jégkoronghoz hasonlóan a floorballban is gyorsan és sok gól
eshet, de itt sokkal nagyobb szerepet kap az ügyesség. A
játékban egy könnyű műanyag lyukacsos labdát kell, könynyű műanyag ütővel a kapuba juttatni. A kosárlabdához hasonlóan, a flooorballban sincs testjáték, nincs lökés, bodycheck. Éppen ezért csak a kapuson van védőfelszerelés, a
labda a játékosokban nem tesz kárt. A népszerűségét a kis
költség és eszközigényének köszönheti, hiszen a kispályás
változat bármelyik tornateremben játszható.
Pomázon a Német Nemzetiségi Iskolában lehet floorballozni. A legkisebbek közül Fóris Bence, Jós Szabolcs és Szabó
Máté rendszeresen meghívást kapnak fővárosi tornákra, a
nagyobbak: Hambalkó Máté, Kollár Ferenc, Papp Dominik,
Szöllősy Bence, Sipos Gergely szerepeltek már diákolimpiai versenysorozat országos döntőjében, egyesületi csapatunk pedig országos utánpótlás bajnokságban szerzett érmet.
Gyermekeink számára a tömeg-és a versenysport felé is biztosítottak a feltételek.
A pomázi edzéseken rendszeresen részt vesz az utánpótlás
válogatott szövetségi kapitánya, így legjobbjaink hazai és
nemzetközi tornákon, edzőtáborokon is bemutatkozhatnak.
Szeptember 25-28-ig a 2002-2003-as születésű játékosokkal
szlovákiai Stupava Cup-ra utaztunk, ami az induló szezon
előtt új élényt adott a csapatnak.
G.S.

SHAOLIN KUNG FU OKTATÁS INDUL
HAMAROSAN GYEREKEKNEK
6 éves kortól
Kung Fu technikák, testi-lelki egyensúly, kitartás,
egészségnevelés, testedzés, önvédelem
Érdeklődni:pagoda.shaolin@gmail.com
06-30-214-4617

Horváth Cecília és Hegyközi Dorottya

Pomázi Polgár 13

KÖZÉLET

Pomáz Tv - már a YouTube-n is

A Pomáz TV 1994-ben kezdte sugározni adásait. 19 éves működése során a helyi, kistérségi, közéleti és
politikai közszereplőkön kívül, országosan ismert politikusokkal, művészekkel és közéleti személyekkel
készítettünk riportot, sokan közülük
a tv stúdiójában is jártak.
Néhány ismert személy a közelmúltban stúdiónkban megfordultak közül,
illetve akikkel helyszíni riportot készítettünk különböző események alkalmából.
Mádl Ferenc, Sólyom László, Schmidt
Pál, Horn Gyula, Orbán Viktor, Hende
Csaba, Szabó Imre, Semjén Zsolt,
Navracsics Tibor, Bokros Lajos, Habsburg György, Fónagy János, Hadházy
Sándor, Kövér László, Varga Mihály,
Völner Pál, Bogár László, Csath Magdolna, Fritz Tamás, Bánsági Ildikó,
Eperjes Károly, Für Anikó, Ivancsics
Ilona, Dörner György, Papadimitriu
Athina, Zsurzs Katalin, Szikora Róbert, Túri Lajos (Lui), Suszter Lóránt,
Payer András, Karda Bea, Irigy Hónaljmirigy, Dunazug együttes, Vujicsics
együttes, Muzsikás együttes, Benkó
Sándor, Ökrös Csaba, Berecz András
(előadóművészek), illetve Jankovics

Interjú György Ádámmal

Marcell filmrendező. Jókai Anna,
Csurka István, Döbrentei Kornél,
Czakó Gábor, Kukorrelly Endre, Böjte
Csaba, Tőkés László, Erdő Péter.
A felsorolt interjúalanyokon kívül a
Pomázon és kistérségünkben történő
eseményekről tudósítunk. Több ízben
forgattunk Erdélyben, Németországban, testvértelepülésünkön, jártunk a
Felvidéken, Kárpátalján, amelyekről
„Kitekintő” című műsorunkban részletesen beszámoltunk. Saját finanszírozásban jótékonysági gálaműsort
készítettünk jeles művészek közreműködésével (Turáni Tölgy), a Dévai

Szent Ferenc Alapítvány megsegítésére. Közönség előtt több produkciót
forgattunk a művelődési házban,
„Kulisszatitkok” címmel, valamint
szilveszteri műsort is készítettünk országosan ismert művészek közreműködésével.
Tíz éve működik a Pomáz TV honlapja www.pomaztv.hu címen, ahol a
fontosabb műsorainkat tesszük közzé
rövidített változatban. Azoknak a
pomázi lakosoknak, akik nem kábelrendszeren és azon belül nem olyan
szolgáltatói csomagban vannak, illetve
a környező településeken élőknek,
akik nem tudják nézni a Pomáz TV-t,
egy örömhírt közlünk. 2013. szeptember 20-tól adásaink teljes terjedelmükben a YouTube-n is megtekinthetőek.
Az adások heti rendszerességgel kerülnek ezután feltöltésre, amik egy hónapon keresztül lesznek elérhetőek.
Tehát a www. pomaztv.hu weboldal
Adások menüpontjában, a műsor egészét is meg lehet ezután tekinteni,
illetve a www.youtube.com-on a Pomáz Tv szó beírásával is rákereshetnek
adásainkra. Reméljük ezzel a fejlesztéssel még több nézőhöz eljuthat szolgáltatásunk, és örömüket lelik benne.

Méhek, hársfák, kőrisek

Szabó Istvánt sokunk ismeri a városban: mézet árul, tanácsot ad, kóstoltat, előadásokat tart iskoláinkban.
Csodálkoznánk, ha nem állna elő
újabb és újabb ötletekkel. Most épp
fákat ültet. Nekünk.
- Hogyan szánta el magát e nemes
gondolatra?
- Először is szeretem a természetet az
év nagy részét méheimmel különböző
erdőkben, a friss levegőn töltöm. Pomáz főutcáján az óriási átmenő forgalom miatt, egyre jobban észrevehető a
légszennyezés. Hiába itt a Pilis karnyújtásnyira, por, korom és füst fogad.
Pomázon sok öreg, beteg fa található,
melynek egy részét kivágták. (Gondoljunk a HÉV állomás környékére.) Az
életveszélyes fák kivágását indokoltnak tartom, de az egészségeseket hiba
elpusztítani. Helyettük célszerű minden esetben újat ültetni.
12 évvel ezelőtt, mikor lányom a Német Nemzetiségi Általános Iskolában
az első osztályt kezdte, a családunk 5
selyemfenyőt ültetett az iskola parkjába. Szerencsére a feltöltött, nem éppen
ideális talajon ötből három megmaradt, és ma már belőlük kettő magasabb az iskola épületénél. Szép formás
alakjukban gyerekek, felnőttek egyaránt gyönyörködhetnek.
Ezeket átgondolva fogant meg bennem
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ismét a faültetés terve. Kiderült, hogy
közterületre nem lehet, de szerencsére
az óvodákban örömmel fogadták a
szándékomat.
- Milyen fákat akart ültetni?
Én első sorban a szegény ember fáját,
az akácot favorizáltam, de a hárs, a
virágzó kőris és a juhar is a palettán
volt. Ezek a fák számomra értékesek
mivel a méheknek élelmet, nektárt
adnak a virágzásuk idején. Az akácot

Erményi Csaba
a Pomáz Tv tulajdonosa

nem kértek, máshova későbbiekben
szívesen ültetnék.
- Mely óvodákba kerültek a fák?
A Mesevár Óvodába egy hársat, egy
kőrist és egy juhart, a Napsugár Óvodába egy hársat, a Hétszínvirág óvodába egy hársat, egy kőrist és egy juhart ültettünk. Aranyosak voltak a picik: segédkeztek az ültetésnél. A Mesevár Óvodában egy kisfiúval beszélgettem arról, milyen jó lesz, mikor az ő
gyereke fog oda járni, már árnyékos
lesz a homokozó, addigra nagy lombja
lesz a fának.
- Mi lehet a következő lépés?
Beszéltem már több emberrel. Vannak
szép példák, amiket követni érdemes.
Kiemelném a Trianon emlékmű körül
kialakuló kis teret. Jó leülni a padokra,
van gazdájuk. A HÉV állomás irányába
már ne nézzünk. A Hősök terén a Magyar Keresztnek, és kis környezetének
is van szépsége. Sajnos a mögötte lévő
háznak mintha nem lenne tulajdonosa!
Szép még a Szent István park is. A
Teleki - Wattay kastély parkjába meg
öröm bemenni. Én azokkal az emberekkel vagyok, akik tenni szeretnének
azért, hogy Pomáz maradjon jó levegőjű, élhető zöldövezet. Jó lenne
közösen a fő utcát minél szebbé varázsolni.
V.

„Mátyásosok erdei iskolája”

Csodálatos élményekkel indult az idei tanév a Mátyás
Király Általános Iskola hetedikesei számára: felejthetetlen
öt napot tölthettek el a tanév második hetére szervezett
erdei iskolában.
„Az első három nap helyszíne az Erzsébet tábor pályázattal
elnyert zánkai Új Nemzedék Központ volt, amit pár hónappal
ezelőtt, júniusban adtak át, tehát a vadonatúj létesítmény első
lakói lehettünk. Az itt töltött 3 napban megcsodálhattuk a
Balaton-felvidék szebbnél szebb tájait, például Tihanyt, Hegyestűt, Badacsonyt, és ellátogattunk az egyedülálló gyűjteményt bemutató balatonedericsi Afrika Múzeumba. Hazafelé
játékos városfelfedező túrát tettünk Székesfehérváron, ahol
csapatokra osztva barangoltunk, és ismerhettük meg a város
nevezetességeit. Az erdei iskola negyedik és ötödik napját
Pomáz környékén töltöttük. Csütörtökön rendkívüli élményben volt részünk, ugyanis a Megyeri hidat mászhattuk meg,
természetesen belülről a pilonokban, és kitekinthettünk a híd
23. emeletéről a környező tájra. A legszerencsésebbek közülünk még a pilonok legtetejére is felmehettek! Péntekre egy
játékos városnéző krimit szerveztek nekünk tanáraink Szentendrére, és ezzel zártuk ezt a csodálatos hetet. Nagyon jól
éreztük magunkat, és alig akartunk hazajönni, hisz az erdei
iskolában játszva, szórakozva tanultunk.
A Mátyás Király Általános Iskola 7.a és 7.b osztályos tanulói”

Súlyos baleset

MOZAIK

Súlyos közlekedési balesetet okozott 2013. Szeptember 7én 23 óra előtt az a férfi, aki Pilisszentkereszt irányából
haladt Pomáz fele az 1111-es úton, a Nagykovácsi majornál elmondása szerint elaludt és frontálisan ütközött a
Pilisszentkereszt irányába szabályosan közlekedő Fiat
személygépkocsival. A vétlen személygépkocsiban utazó
négyfős család a gépkocsiba szorult, a balestet okozó gépjármű vezetője az ütközés után ki tudott szállni a járműből.
A baleset helyszínének közelében lakik Illés László önkéntes tűzoltó, a pilisszentkereszti tűzoltóőrs gépkocsivezetője,
akinél épp baráti összejövetel volt. A szintén jelen lévő Balázs Tibor pilisszentkereszti szerparancsnokkal az ütközés
hangját hallva azonnal a helyszínre siettek és telefonáltak a

Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság híradó-ügyeletére ezután a helyszínen lévő önkéntes tűzoltók áramtalanítottak, és a beszorult sérültek kiszabadítását, valamint a
hátsó ülésen ülő két kisgyermek megnyugtatását végezték.
A kiérkező pomázi tűzoltó rajok feszítő-vágó segítségével
szabadították ki a gépkocsi utasait, egy fő súlyos sérültet, egy
fő könnyű sérültet az első ülésről és a két kisgyermeket a
hátsó ülésről. Szerencsére mindenki be volt kötve és a gyermekülés is jól vizsgázott, a gyerekeknek is csak könnyű sérülésük keletkezett. A baleset okozója is könnyű sérülést
szenvedett. A mentés alatt az utat teljes szélességében lezárták.
(forrás:www. tuzoltosag-pomaz.hu)

Nippon, a felkelő nap
országa

Szeptember 20-án a Pomázi Önkéntes Tűzoltók felavatták
Freiszléder Árpádnak Pomáz első tűzoltóparancsnokának emléktábláját a korábbi lakóházának helyére épült Bem József
utcai társasház falán.

Meglepően sokan voltak kiváncsiak
a városnapi rendezvény keretein belül szervezett könyvtári programra,
melyen beszélgetés és filmvetítés
zajlott Japánról. Az előadó P. Szabó
József volt, aki diplomataként kezdte a pekingi nagykövetségen, majd a
Magyar Rádió munkatársa illetve a
Magyar Televízió Híradójának a
szerkesztője volt. Hét nyelven beszél. A Rádió és a Televízió utazó
tudósítójaként dolgozott Kínában,
de Irántól és Indiától Koreáig és Japánig az egész térséget bejárta.
Gy.Zs.
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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

Október
5. szombat 15:00
Szüreti felvonulás 5 nemzetiség
részvételével
6. vasárnap 15:00
Nosztalgia délután

18.00 Gyertyagyújtás az Aradi vértanúk emlékére, a Városház udvarán
7,-13. Országos Könyvtári Napok
Részletes program a plakátokon

9. szerda 17:00
dr. Budai L. Károly természetgyógyász
előadása
10. csütörtök 10:00
Nyugdíjas Klubok I. Pomázi (Pest
Megyei) Kártya Versenye

12. szombat 10:00
Anyatejes Nap a Pomázi Védőnők
szervezésében
20. vasárnap 15:00
Nosztalgia délután

23. szerda 10:00
Nemzeti Ünnep – ünnepi műsor az
’56-os emlékműnél
26. szombat 10:00- 12:00
TÖKVICSORI játszóház
belépő: 400 Ft

31. csütörtök 17:00-tól
Retro-dia mesefilmek vetítése a
könyvtárban. A belépés ingyenes.

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
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MARIKA KONYHÁJA

2013 Pomáz évének megünneplése a városnapon is tartogatott meglepetést. Előző este a tűzoltók impozáns rekordkísérletét csodálhattuk meg, szombaton pedig a
„rétes utca” volt az újdonság.
Persze a hagyományos főzőverseny sem maradt el. Ismét nagyszerű illatok lengedezték körül a
sátrakat. A kondérokban sokféle
finomság rotyogott.
Leves kategóriában a POVEK
csapata kapta az első díjat, a
remekül sikerült palóclevessel.
Most ennek receptjét adom közre. Nemcsak kondérban, de családi méretekben is készíthető, s a
siker nem marad el otthon sem.

Palócleves

Hozzávalók:
1,5 kg ürühús (a versenyzők, sertéshúsból készítették)
30 dkg hagyma
5 dl tejföl
pirospaprika
1 kg gyenge zöldbab
70 dkg burgonya
köménymag, só, bors, babérlevél,
foghagyma (ízlés szerint)
4 kdg liszt
10 dkg füstölt szalonna
zöld petrezselyem

Elkészítés:
A füstölt szalonnát egész apró
kockára vágjuk és megpirítjuk.

Felhívás

Garázsvásárt tartunk október hónap minden vasárnapján 10 órától
18 óráig a Pomáz, József Attila u.
28. sz. alatt (Hordó kocsma mellett,
az állomási Coop-pal szemben, a
régi lottózó épülete).

Szeretettel várunk mindenkit, aki
szeret turkálni, szeret olcsón hozzájutni könyvekhez, dísztárgyakhoz, gyerekjátékokhoz, ruhákhoz, ajándéktárgyakhoz. A teljes bevételt a pomázi
kutyamenhely fenntartására ajánljuk
fel. Gyerekeknek zsákbamacska!
Segítsen Ön is, kösse össze a kellemeset a hasznossal!
Köszönjük! Pomázi állatvédők

Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és megfonnyasztjuk benne,
megszórjuk pirospaprikával és
beletesszük a kockára vágott húst.
Elkeverjük, megsózzuk, hozzáadjuk a fűszereket. Fedő alatt majdnem puhára pároljuk, időnként
megkeverve, rövid lében, mindig
csak annyi vizet hozzáadva, hogy le
ne égjen. Közben külön gyengén
sózott vízben megfőzzük a megtisztított és egyenletes darabokra
vágott zöldbabot. Szép rózsaszínű
rántást készítünk. A megpuhult hús,
és a zöldbabot összeöntjük, hozzáadjuk a burgonyát. Annyi vizet
teszünk hozzá amennyi levesre
szükségünk lesz, a rántással berántjuk és jó felforraljuk. Tálalás előtt
megízesítjük a tejföllel, amit jól
elkeverünk benne. Újra felforraljuk
és zöld petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
A győztes csapat tárkonnyal ízesítette és csipetkét is adtak hozzá.
Bátran variálhatjuk az alapreceptet,
elrontani nem lehet!
Jó étvágyat!

HIRDETÉS
MERJEN MOSOLYOGNI! CALMO-DENT FOGÁSZAT
ÉV VÉGI AKCIÓK
Pomázon, a Radnóti u. 17-ben várjuk szeretettel régi és új pácienseinket! Barátságos légkör, kedvező árak, bejelentkezés alapján, várakozás nélkül.

- ultrahangos fogkő eltávolítás a fogak polírozásával 7.000 Ft.- esztétikus, fényrekötő tömések prémium minőségű japán Estelite Sigma
Quick tömőanyaggal 10.000 Ft.-15.000Ft-ig
- hagyományos fémkerámia ( porcelán ) fogpótlás 25.000 Ft./db
- teljes, kivehető műanyag protézis 55.000 Ft.-/db
- tejfog tömés 4.000 Ft./db, barázdazárás gyerekeknek 3.000 Ft.-/db
- a legújabb technológiájú fémmentes, számítógéppel készülő, tökéletesen
esztétikus cirkon fogpótlások egyedülállóan kedvező áron csak 40.000 Ft.-/db
- fogfehérítés „fogbarát” anyaggal 35.000 Ft.-, otthoni sín használatával
- nyálkahártya kezelések, gyökércsatorna fertőtlenítés Fotosan lámpával
- gyökérkezelés 10.000 Ft.-/ csatorna

Rendelési idő: hétfő, szerda: délelőtt, péntek: délután
www.pomazifogaszat.hu, Tel.:06-20-321-4516

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

Október

13-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Október 20-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Október 23-án 8.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Október 27-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
November 1-án 8.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
November 3-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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Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Könyvvásár

a Huszár utca Tas
utca sarkán a Spaar
előtt.

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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