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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Kiegyensúlyozott a város gazdálkodása

- Ezúttal nem a polgármestert, hanem a helyi Fidesz
elnökét kérem: értékelje a
békemenetet és Mesterházi
megzavarását az október
23-i baloldali nagygyűlésen!
- 1989 óta a Fidesz tagjaként
sok nagy rendezvényt láttam. Emlékszem 2002-re,
amikor a Kossuth téren talán
2 millióan is voltunk, s
mégsem volt elég. Megszoktuk, és büszkék vagyunk rá, hogy a mi oldalunkon sokkal több ember
mozdul meg, mint a másikon, de a szavazófülke
magányában a tüntetésektől
távol maradó tömeg szavazatáért is meg kell küzdenünk ezért elbizakodottság nélkül teljes erővel
készülünk a megmérettetésre.
Érdekes, ami most a baloldalon történik. Az október
23-ai „összetűzés” akár
színjáték is lehetett, de valószínűbb, hogy Gyurcsány
Ferenc a Demokratikus Koalíció erősödését kihasználva az összefogás követelésével akart a tárgyalóasztalhoz
férkőzni. Az ellentétek látszólag kiéleződtek, azonban
az érdekek felülírhatják a
személyes sérelmeket. Amikor Mesterházy és Bajnai
úgy ítélik meg, hogy Gyurcsány többet hoz, mint amit
visz, beveszik a koalícióba.
- Lépjünk a trianoni hatá4 Pomázi Polgár

ron kívülre! Milyen esélyt
ad a nagy felvonulás után a
székelyföld autonómiájának?
- Nagyon kellene. Sajnos
kicsi a realitása. Az jelenlegi román vezetés az egy
állam, egy nemzet eszméjét
vallja. Folyamatosan arra
törekszenek, hogy mindenütt a román többséget hozzák létre. 1920 után a határhoz közeli városokba nagy
tömegben költöztettek román nemzetiségűeket, hogy
bizonyíthassák: ők teszik ki
a lakosság zömét. Most is
ezért akarják átszabdalni a
magyarlakta területek megyehatárait. Az Európai
Uniótól sem várhatunk segítséget, mert bár tagadják:
gyakran alkalmaznak kettős
mércét, nemcsak hazánkkal
szemben. Úgy látszik, ami
megvan a skótoknak, az
íreknek vallonoknak flamandoknak, tiroliaknak, katalánoknak az nem jár a
székelyeknek. Mégis van
remény: Trianonnak lassan
száz éve, s a Székelyföldön
még mindig a magyar szót
értik, s alig a románt. Ha a
felvonulással sikerül felhívni a világ figyelmét az
autonómiára, már megérte.
- Evezzünk hazai vizekre!
Mi a helyzet Pomáz „pénztárcájával?”
- Évek óta most először
mondhatom el, hogy a város
gazdálkodása stabil. Kifi-

zettük a banknak az esedékes 73 millió forintot, s
könnyebben összeszedtük,
mint azelőtt. Év végén ennél
sokkal kevesebb lesz a pénzintézet követelése. Végleg
megszabadultunk az IPOLY
Holdingtól. Meghaladta a
300 milliót, amit kiizzadtunk neki. Meggyőződésem,
hogy nem érdemelte meg,
hiszen annak idején foglalót
adott az Alcseviczáért. Az
elődünk által kötött rossz
szerződés miatt a bíróság
mégis a felszámolójának
adott igazat. Az állam adósságátvállalása óta könnyebb
lett a helyzetünk, még akkor
is, ha a támogatás összege is
csökkent. Nem adtam fel azt
a törekvésemet, hogy a
következő esztendőre másik
bankkal kötünk számlavezetési szerződést. Ebben az
évben 20 millió forintot
költöttünk kátyúzásra. Elkészültek az új utcanév
táblák, rövidesen kihelyezzük őket. Egységesebbé
válik a városkép. Szép lett a
CBA-nál a körforgalom,
remélem tavasszal a Hősökterei is elkészül. A több
pénzt a városra költjük.
Húsz éve vagyok a közéletben, pontosan tudom, hogy
az embereknek mire van
igényük. Az elődeinkkel
szemben azonban hátrányunk, hogy mi nem vehetünk fel hiteleket, mert nem
szabad.
- Az egyik közösségi oldalon
rosszalló hír jelent meg
arról, hogy az Alcseviczáról
30 centiméter vastagságban
földet szednek ki, s azt a
szeméttelep takarásához
használják fel. Mit kell
erről tudni?
- A földet a kialakítandó
utakról vesszük ki. Ez a régészeti feltárás mélységét
sem éri el, mert az 50 centiméter. A munkával több
legyet ütünk egy csapásra.
Segítjük a szeméttelep rekultiválását,
könnyebbé
tesszük azoknak a telkeknek
a megközelítését, amelyeket
évekkel ezelőtt eladtunk,
megteremtjük a lehetőséget
a közművesítésre, szaporodhatnak az újabb vásárlási
szándékok. A földdel rakott
nagy teherautók nem a Bem

József utcát fogják terhelni.
Az önkormányzatnak ettől
függetlenül lépni kell,
hiszen belterületi ingatlanokat adott el, s a végletekig nem lehet húzni az
időt. Az meg milliárdos
kártérítéseket vonna maga
után, ha tíz év elteltével a
belterületet visszaminősítenénk. Akinek ez eszébe jut
nincs tisztában a törvényekkel, a szerződések következményeivel. Akik most
a mezőgazdasági terület viszszaállítását követelik hallgattak akkor, amikor 2002
és 2006 között az önkormányzat 770 milliós
kölcsönből megvásárolta az
Alcseviczát, (további 300
milliót kifizettünk az IPOLY
HOLDING-nak) s tömblakásokba mintegy 2-3 ezer
embert akart odaköltöztetni.
Mi éppen a város védelmében változtattuk meg a rendezési tervet, csak kertes
családi házak építését, s így
sokkal kevesebb ember letelepedését engedélyezzük.
- Milyen feladatok vannak
még 2013 hátralévő két
hónapjában?
- Felkészülünk a télre.
Újabb utcákat vontunk be a
hókotrásba, és a sószórásba.
A gépek a mellékgyűjtő
utakon is fognak dolgozni.
Következik az advent és a
karácsony. Lezárjuk az évet,
és a stafétabotot átadjuk
Csobánkának. A parlament
elkezdte tárgyalni a 2014-es
költségvetést. Ha már ismerjük a számokat, novemberben mi is benyújtjuk a
költségvetési koncepciót. Ez
még csak egy váz. Elkészítünk egy 130 milliós ÖNHIKI pályázatot. Ha legalább egy részét megnyerjük,
komoly kátyúzásba, útfelújításba fogunk. Ebből a
pénzből szánunk úgy 20
milliót a Szent István park
játszóterének felújítására. A
Tiszolczy telepen és a Mogyoró utcában ezt már
megtettük. Nem zárult még
le az egészségház megújítására benyújtott pályázatunk sorsa. Most kértek
tőlünk hiánypótlást. Szóval
van mire figyelni novemberben és decemberben is.
Vicsotka Mihály

Megújuló utak

Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy útjavítások
kezdődtek városunkban. Erről persze autós gyalogos
egyaránt meggyőződhetett az adott közterületeken járva. Az
önkormányzat felújította a Liliom, a Kartal és a Koós Károly utcákat majd négymillió, valamint a Wass Albert és
Tamási Áron utcákat tíz és fél millió forint értékben. Több
mint félmillióba került a nevet egyelőre még nem viselő
3401/54 hrsz-ú út rendbetétele.
Számtalan földút karbantartása is befejeződött. Ezkre, hét és
fél milliót költött ebben az évben a város.
Elkészült az első szakasza a szilárd burkolatú utak kátyúzásának 12 millió Ft. értékben és folyamatban van a
második hasonló összegű ütem is.

KÖZÖS DOLGAINK

Felújítások az élhetőbb
városért

Az alábbi kis összeállításunk az ebben az évben elvégzett
intézményi felújításokat eleveníti fel. Példázva ezzel, hogy
bár szűkös a keret, a lehetőségekhez képest az önkormányzat igyekszik a szükséges munkákat elvégezni, elvégeztetni.

Tóni bácsi játszótere

A Sashegyi Sándor Iskola tornatermének szigetelése

20 éve készült helyi összefogással Kosznovszki Antal vezetésével a Tiszolczy-telepen lévő játszótér. Vicsi László
polgármester kezdeményezésére önkormányzati forrásból
újjávarázsolták, a kornak megfelelő játékokkal szerelték föl,
még el is keresztelték: a helyiek egyetértésével és a család
hozzájárulásával az alapítóról „Tóni bácsi játszótere” lett.

Gyermekeink öröme

Teleki-Wattay Iskola homlokzat és tető felújítása

Öröm, ha örömet okozhat az ember, különösen, ha gyermekeiért tesz valami jót vagy hasznosat. Igaz ez Pomáz
város önkormányzatára is. Legyen ez bár apró figyelmesség, mint a bölcsisek új játékai, komoly életminőséget javító
beruházás, mint a Mesevár Óvoda csapadékvíz elleni szigetelése és a Hétszínvirág Óvoda kazáncseréje, a lényeg
egy: mosolyt csalni utódaink arcára, mert ez a kötelességünk
magán és közéletben egyaránt.

Kormányhivatali átalakítások a városházán
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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.)

Javul a háziorvosok
műszerellátottsága

Október 8-án tartotta soros ülését Pomáz város képviselőtestülete. Ezúttal a legterjedelmesebb előterjesztés a
Szociális és egészségügyi bizottság beszámolója volt.
A rendkívül alapos anyagból kiderült, hogy az egészségügyi
intézmények esetében az önkormányzat támogatása az elmúlt időszakban karbantartási munkákban nyilvánult meg.
A háziorvosok műszerellátottsága javult az OEP céltámogatásnak köszönhetően. Többen jutottak 24 órás úgynevezett Holter EKG–hez, amellyel a vizsgált személyt egész
nap ellenőrizhetik anélkül, hogy azt a mindennapos tevékenysége közben zavarná. Kaptak szintén 24 órás ABPM
vérnyomásmérőket, valamint hordozható EKG készüléket
és több praxisban a számítógépes hardverek is korszerűsödtek. Az ügyeleti rendszer egy korszerű, kisméretű defibrillátorral gazdagodott.

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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Egészében a város egészségügyi ellátottsága a korábbinál
színvonalasabbá vált, bár vannak olyan területek - például
immunológia endocrinológia, - ahol az ellátás még nem
megoldott. Szükséges lenne egy szociális-egészségügyi
térkép összeállítására. Erre a városnak eddig nem volt fedezete, talán megoldást jelenthetne, ha főiskolásokat vonhatnának be az adatgyűjtésbe, akik ezzel szakmai gyakorlatukat
igazolhatnák.
Sport tekintetében a beszámoló kitért arra, hogy folyamatban van egy, a tömegsportot kiszolgáló grund létrehozása a
Dobogókői út, Pataksor, Diófa utcák által körülhatárolt
részen. Itt az önkormányzat biztosítaná a területet és társadalmi, valamint civil szervezetek, esetleg pályázatok
bevonásával lehetne a szabadidősport számára megfelelő
körülményeket teremteni.
Szociális területen a családsegítő szolgálat összefoglalóját
olvashatták a képviselők. Ebből kiderült, hogy több mint
kétszázzal nőtt azok száma, akik a Szent Miklós Alapítványhoz fordultak a városban. A Szociális Szolgáltató Központ továbbra is ellátja egyrészt az időskorúak gondozását,
másrészt a gyermekvédelmi feladatokat. A testület elfogadta a bizottság igen részletes és alapos beszámolóját.
A továbbiakban Vicsi lászló polgármester felhatalmazást
kapott a képviselőtestülettől, hogy szerződést kössön a Békés-Drén KFT-vel. Ennek lényege, hogy az Alcsevicza
területen az utak kialakításához a talaj legfelső rétegét ki
kell termelni és ez felhasználható lesz a szeméttelep rekultivációjához.

Duró Imre

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

Hírek röviden
Újjáéledhet a székelykapu

A Hév állomáson lebontott székelykaput lakossági kezdeményezéssel a Coop üzlet elötti zöldterületen szeretnék felállítani. Pomáz város önkormányzata megvizsgálja városképi és jogi szempontból
a kapu elhelyezésének lehetőségeit.

Bursa Hungarica

Jubileum

Mi, Pomáz város védőnői 20. alkalommal rendeztük meg a Szoptatás Világhete alkalmából évről-évre sikeresebb Anyatejes Ünnepségünket.
1993-ban a Védőnői Szolgálat tanácsadójának kis váróhelyiségében gyűltek
össze akkori kollégáink azokkal az édesanyákkal, akik legalább féléves korukig szoptatták kisbabájukat. Bensőséges ünnepség volt, a 15 kismamát virággal, süteménnyel köszöntötték.
Nagyon sok minden változott ez alatt a 20 év alatt: rendezvényünk kinőtte a
tanácsadót, védőnők jöttek és mentek, a világ felgyorsult és az információáradatnak az édesanyák is részesei, de a védőnők lelkesedése, a szakmai
hozzáállása és igénye nem hagyott alább!

Pomáz város önkormányzata meghatározta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat feltételrendszerét. A
pályázat a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
nyújt anyagi támogatást. A hallgatók számára a beadási határidő november 15. Részletek a www.eper.hu,
vagy a www.pomaz.hu oldalon
találhatók.

Körforgalom-2014. első
negyedévben

A „Veszélyes csomópontok” pályázat keretében a Pomáz Város Önkormányzata által megnyert Hősökterei körforgalom építése a tárgyalások és a megkötött szerződések
alapján a jövő év első negyedében
fog megkezdődni az időjárás függvényében. A teljes beruházás műszaki és pénzügyi lebonyolítását a
Magyar Közút fogja végezni.

Rangos elismerés

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma
Idősekért Díjat adományozott váro-

KÖZÉLET

Idén október 12-én 130 édesanyát
köszönthettünk, akik egy éven túl
szoptatták, szoptatják kisbabájukat.
Szívet melengető látvány volt, ahogyan a Pomázi Művelődési Ház
nagytermét megtöltötték a kis tipegők!
Nagy izgalommal, szeretettel és színes
programmal vártuk őket. Ünnepségünket Pintér Zsóka tagintézmény vezető
nyitotta meg, ezt követően fellépett a
Hétszínvirág óvoda Égszínkék csoportja, táncolt nekünk a Julcsi mozgás
stúdió tánccsoportja és mesét hallgathattunk Für Anikó színművésztől.
Jelenlétével és elismerő szavaival tisztelte meg az édesanyákat és a védőnőket Vargáné Kiss Zsuzsanna járási

vezető védőnő, aki évekig meghatározó tagja volt csapatunknak. Az
ünnepség alkalmat adott Csordás Ágnesnek a Magyar Védőnők Egyesülete
elnökének, hogy átadhassa szeretett
kolléganőnknek Hamar Jánosné Enikőnek 50 éves alázatos védőnői
munkájáért járó elismerő oklevelét.
Gratulálunk Enikő! Csordás Ágnes azt
is elmondta, hogy 2013 szeptemberében vette át a Magyar Tudományos
Akadémián a Magyar Örökség díjat a
magyar védőnők nevében.
Ebben az évben, ahogyan a műsor, úgy
az ajándékok is változtak. Szerettük
volna, ha a szoptatás mellett a nőiesség
is előtérbe kerülne, ezért úgy döntöttünk, hogy felkérjük Panyi Zsuzsi
ékszer designert, négy gyermekes édesanyát, hogy tervezzen a pomázi
édesanyák számára egy láncra fűzhető
medált, ami egyszerűen szép és kifejezi két ember kapcsolatát. Így született meg a nyakláncra fűzött „Kettőnkért” nevű medál, amit nagy
szeretettel adtunk át minden kedves
megjelenő édesanyának, családtagnak.
További ajándékaink: masszázskupon,
kozmetikai kupon, uszodai belépő,
konditermi belépő és mintacsomagok.
Természetesen mindezt nem tudtuk
volna nyújtani támogatói segítség
nélkül. Köszönjük támogatóinknak,
hogy ők is fontosnak tartják az anyatejes táplálást.
Szívügyünk, hogy a 2013-ban született
kisbabák és családjaik minél nagyobb
számban élhessék át ezt az élményt és
legyenek részesei hagyományunknak.
Tóth Orsolya - Védőnő

sunk lakójának, Dr. Tóth Gábornénak. Az elismerést 2013.szeptember 26-án a parlamentben Soltész
Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár adta át.
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KULTÚRA

Országos Könyvtári
Napok

Lukács János emlékére

Kicsiktől az idősebb korosztályig mindenki talált magának
programot az Országos Könyvtári Napok keretében, Pomáz Éve
2013 rendezvényfolyamhoz kapcsolódva szervezett előadássorozaton, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Október 7-én az internettel és annak használatával ismerkedhettek a nyugdíjasok, Szlávecz Géza informatikus vezetésével a
vártnál jóval nagyobb érdeklődés mellett. Másnap a gyerekeké
volt a főszerep, akiknek Nagy Anett könyvtáros tartott biblioterápiás foglalkozást „Olvasni (nem) játék” - címmel. Október 11-én pénteken egész napos vers- olvasó és versmondó
maraton zajlott Weöres Sándor születésének 100. évfordulója
alkalmából. Korra való tekintet nélkül mindenki jöhetett, aki
kedveli a költészetet.
Gyurgyik Zsuzsanna

61 éves korában elhunyt Lukács János a Pomázi Sashegyi
Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és
Szakiskola művész-tanára.
A Szentendrei Képzőművész Kör meghatározó jelentőségű
volt pályája alakulásában. Mestere Pirk János volt. Műveire
nagy hatással bírt Barcsay Jenő és Kondor Béla is. 1996-ban
Grafikai I. díjat, 1997-ben Festészeti III. díjat, 1998-ban
Veszprém-Bakony-Balaton Országos Képző- és Iparművészeti különdíjat kapott. 1974 óta kiállító művész. Több
határon kívül működő képzőművészeti alkotóműhely
szervezője és aktív tagja volt. Művészetére a konstruktív
elemekre épülő sajátos lírai színvilág és az emberi
kapcsolatok megjelenítése a jellemző. „Táncos” című munkáján a mozdulatok játékát kalligrafikus erővonalakkal
jeleníti meg.

Különleges születésnap

Erntedankfest és emlékhelyavatás a német suliban

20 éves születésnapját ünnepeljük
idén iskolánk egyik legrégibb hagyományának, az Erntedankfestnek. A
régi idők betakarítást követő hálaadó
ünnepének iskolai formáját Fábián
Melinda, németországi vendégtanár
teremtette meg 20 évvel ezelőtt. Ennek lényege: kulturális műsor témába
illő versekkel, dalokkal, jelenetekkel,
népi tánccal, terményekből készített
figurák kiállításával.
Október 12-én, a 20. jubileum alkalmából különleges ünnepséget rendeztünk. Az EMNÖSZ támogatásának
köszönhetően terményekkel megrakott
lovas kocsit jelképező emlékhelyet
építettünk. Az emlékhely avatását családi nap keretében ünnepeltük. 9 órakor
az osztályok szülői segítséggel hozzáláttak a kiállító asztalok feldíszítéséhez.
Miután elkészültek, mindenki megtekintette a kiállítást. 10-kor kezdődött a
kultúrprogram verssel, énekkel, népi
tánccal. Vendégfellépőnk is volt: a Dunabogdányi Általános Iskola tánccsoportja.
Az ünnepség záró mozzanataként
felavattuk az emlékhelyet, amit az osztá8 Pomázi Polgár

lyok a betakarítás ajándékaival tettek
élettelivé: a kocsikerék küllői közé minden osztály elhelyezett valamilyen terményt.
A tanári kar és a szülői munkaközösség
interaktív sport és ügyességi játékokkal
szórakoztatta a jelenlévőket. Mindenki
részt vehetett az érdekes családi
sportvetélkedőkön, volt célba dobás
fűzfakoszorúval, élő torpedójáték,
íjászkodás, foci, kötélhúzás. A gyerekek
nagy örömére begördült az udvarra
szépen felszerszámozott lovakkal egy
lovaskocsi is, amit boldogan próbált ki
mindenki.
Ebéd előtt hozzáértő zsűri értékelte a
szülők által készített „verseny-sütiket”,
sor került a csapatjátékok díjkiosztására.
Minden nyertes tortát kapott, hiszen
születésnapról volt szó. Köszönet érte a
Szökő Cukrászatnak és Taryné Páni
Gabriellának.
Ebédre elfogyasztottuk a szülők által
készített bográcsgulyást, desszertként
mindenki megkóstolhatta a finom házi
süteményeket.
Nagyon jól sikerült nap után, közösen
fogalmaztuk meg vágyunkat, hogy az

Erntedankfest még sokáig legyen hagyomány iskolánkban, s máskor is ünnepeljünk együtt.
Balog Ilona

Egészségnap a
Mátyásban

DIÁKHÍREK

Nyomozási helyszín
Poirot-nak

Különlegességek a Mátyás Király Általános
Iskolában

Október 16. az Építészet Napja volt a Mátyás Király
Általános Iskolában. Ezúttal kiállítás megnyitók és makett építés alkották a nap programját. Két fotókiállításunk képein keresztül csodálatos faszerkezetes épületekkel, valamint a Thonet cég legszebb hajlított bútoraival ismerkedhettek meg a diákok.
Az alsósok makett feladata volt a környezet általuk megnevezett jellemzőinek (pl. napos, barátságos, kényelmes,
zajos, stb.) megjelenítése a magukkal hozott anyagokból. A
kész munkákat az osztályban kiállítva a gyerekek megpróbálták kitalálni, hogy ki milyen jellemzőt, érzetet jelenített meg.
A felsős gyerekek fantáziáját a makett építés idei témája
igazán megmozgatta: ismert emberek számára kellett külső,
Október 11-én ökoiskolai rendezvényeink egyik kellemes
eseményéhez érkeztünk. Meghívott előadóink az egészségfejlesztés egy-egy területének jeles, tapasztalt képviselőjeként hasznos ismereteket adtak át tanárnak és
diáknak egyaránt.
Alsó tagozaton a tanító nénik választottak előadót az osztálynak, a felsősök maguk dönthettek, mi érdekli őket a
legjobban. A védőnő a napi testápolásról, a nőiségről, a
biogazda a kerti termények egészségvédő hatásáról, az állatorvos a biztonságos állattartásról, a kozmetikus a bőrápolásról, a masszőr a masszázs gyógyító hatásáról, hajdani
tanítványunk, a frissen végzett orvos, az ember helyéről a
Földön, iskolaorvosunk a védőoltásokról, a gyógyszerész a
gyógyszertárban recept nélkül kapható termékekről, a kertészmérnök az őszi gyógynövényekről, a méhész a méz
gyógyhatásairól tartott ismertetőt. Az előadásokat követő
„Ízek utcája” minden iskolapolgárt és előadót maradéktalanul rabul ejtett. Köszönjük a szülők segítségnyújtását az
egészséges és finom ételek elkészítésében!
Ökoiskola munkacsoport

Nyílt nap a Német
Iskolában

2013. 11. 13-án, szerdán szeretettel várjuk azokat az érdeklődő szülőket, gyerekeket, akik bepillantást szeretnének
nyerni a német iskola életébe és az ott folyó magas színvonalú oktatói és pedagógiai munkába, kíváncsiak az iskola
családias hangulatára. Fontos az is, hogy az itt tanuló gyerekek szülei lássák, hogyan töltik gyermekeik a napjaikat.
A program keretén belül, minden osztály látogatható, alsó,
felső tagozaton.
2013. november 13-án, szerdán
8:00-8:45
1. óra
9:00-9:45
2. óra
10:00-10:45
3. óra

Nézzenek meg minket! Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel vár a Német Nemzetiségi Általános Iskola!

vagy belső teret tervezni, annak makettjét a hozott anyagokból elkészíteni. A feladatok között szerepelt sportoló, tévés
személyiség, zenész, építész-feltaláló, de író által kitalált
személy is. A próba mindenkit meglepetésszerűen ért, ugyanis a helyszínen húzták ki az osztályfőnökök az osztályuknak jutó híres ember lekicsinyített figuráját, amelyet a makettjükbe is bele kellett helyezni. Osztályonként öt-hat
elképzelés készült, közülük a legjobb szállt versenybe az
oklevelekért. Az első három megnevezésében nem volt vita,
annyira kiemelkedtek az amúgy is igen erős mezőnyből. A
harmadik helyezést a Nagy Ferónak tervezett térrel a 7.b, a
másodikat Rubik Ernőnek tervezett belső térrel a 8.a, az első
helyezést pedig Hercule Poirot mesterdetektívnek tervezett
külső térrel a 8.b osztály csapata érte el.
A legjobb makettek az első emeleten kiállítva december
végéig megtekinthetők, várunk iskolánkba minden érdeklődőt!
Valiskó Ágnes

Kadosa Pál emlékére

A zeneiskola zongora tanszakának növendékei október 21én hangversennyel emlékeztek Kadosa Pál zeneszerző, zongoraművész, tanár születésének 110., halálának 30. évfordulójára. Az ünnepi műsorban a szerző műveit szólaltatták
meg.
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KÉPRIPORT

Október 23.

Október 23-án 10 órakor az 1956-os Forradalom és szabadságharcra emlékeztünk. A körforgalmi csomópontnál lévő
emlékműnél dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton a Szentendrei
Ferenczy Múzeum igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar nép fiatal szabadságharcának történelmi
jelentőségét, melyre örökre büszkék lehetünk. Kiemelte,
hogy szinte minden családban őriznek emlékeket 1956-ról
és ezek megőrzése és továbbadása legalább olyan fontos a
nemzet számára, mint a hivatalos történetírás kutatásai. Az
ünnepi műsorban versek, dalok és prózai szövegek összeállítását hallhattuk, miután a város képviselő testülete által
megítélt díjak átadására sor került. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével, gyertyáinak meggyújtásával zárult.
A régi és az új kitüntetetteket a Polgármesteri Hivatal dísztermében Vicsi László polgármester köszöntette, kiemelve
azt az erőt, tehetséget, kitartást mellyel a pomáziak nagy
közösségének példát mutattak. A nap további részében városi vezetők, civilek, családtagok koszorúztak a Városháza
parkjában és az 56-os síroknál.
G.S.

Gyertyagyújtás
az aradi vértanúk
emlékére
Október 6-án este a nemzeti gyásznapon megtartott ünnepségen Vicsi László beszédében megemlékezett a szabadságharc hőseiről, azokról, akik
életüket adták és azokról is, akik folytatták a harcot idegen országokban küzdve hazáért szabadságért. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarokra akkor példaként tekinthetett a világ, s ez
ma sincs másképpen. Ma is megmutatjuk, hogyan
kell nemzetet, országot építeni.
A Mátyás Király Általános Iskola diákjainak színvonalas műsorát követően a jelenlévők gyertyát
gyújtottak a hősök tiszteletére.
10 Pomázi Polgár

Átadták a kitüntető
díjakat

KÉPRIPORT

Az Október 23-ai városi ünnepség keretében Vicsi László
polgármester és Kósa Anikó alpolgármester adta át a város
kitüntető díjait. Lapunk megörökítette a felemelő pillanatokat.

Mindenütt ott vannak bajban, vidámságban, ünnepeken és
hétköznapokon. 110 évesek és frissek, fiatalosak. A Pomázi
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság a lakosság érdekében végzett önfeláldozó és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként Pomázért kitüntető címet kapott. Az elismerést Leidinger István parancsnok vehette át.

Dr. Tóth Gáborné városunk díszpolgára lett az oktatás terén végzett több évtizedes önfeláldozó, odaadó, gondoskodó
munkája, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Pomázi Csoportjának elnökeként a rászorulók érdekében
végzett önfeláldozó munkája elismeréseként.

Negyven évig járta kézbesítőként télen-nyáron nap-nap után
Pomáz utcáit Borszéki Margit, itt volt az idő, hogy önfeláldozó és lelkiismeretes munkája elismeréseként Pomázért
kitüntető címet kapjon.

Teknőc Ernőnk megálmodója, a Macskafogó atyja, Ternovszky Béla a magyar rajzfilm készítés terén végzett maradandó munkássága és Pomáz Város érdekében végzett
önfeláldozó, segítő tevékenységéért vehette át a Pomáz Város Díszpolgára címet.

Gambár Ferenc Pomáz Város és Pomáz lakossága érdekében végzett több évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként Posztumusz Pomázért kitüntető címet kapott. A díjat Gambár Ferenc özvegye vette
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INTERJÚ

A hatos bűvös szám
Interjú Egervári Sándorral

- A hollandok elleni világbajnoki
selejtező meccs után azonnal lemondott. Mit érez, túl van a pályája csúcsán?
- A szövetségi kapitányi megbízás
valóban szakmai csúcs. A munkám
elismerése, hogy három és fél évig ott
tudtam maradni. Ez azért történhetett
így, mert három évig a labdarúgó válogatott eredményei magukban hordozták a csoport második helyének
megszerzését. Az utolsó félév azonban
nem sikerült.
- Megmagyarázná, hogy miért következett be a formahanyatlás?
- Az első három évben a beválogatott
játékosok a külföldi és itthoni klubjaikban folyamatosan játszottak, a bajnoki
fordulókban, kupameccseken komoly
ellenfelekkel találkoztak. Akkor még a
törököket is megvertük. Gera Zoltán a
Fulhamban játszott. Az Anderlechtben
meghatározó volt Juhász Roland, a
Sampdoriában Koman Vladimir, a Genovában Rudolf Gergely, a Debrecenből Varga József hétről-hétre kihagyhatatlan volt. Aztán az utóbbi hat hónapban megváltozott a helyzet. Pintér
Ádám Szibériába igazolt, Juhász és
Gera szinte a műtőasztalról érkezett a
válogatottba, a többiek is ki-kimaradtak a klubcsapataikban, formahanyatlás következett be náluk. Összességében sebezhetővé váltunk, csökkent a
hatékonyságunk. Éppen akkor, amikor
nagyon nehéz idegenbeli meccsek
következtek Románia és Hollandia
ellen. Egy komoly csapattal szemben
mi nem voltunk jól felkészültek.
- Ha mindezt felmérték, nem lett volna
szerencsésebb, ha a hazai csapatokból
válogatnak?
- A hazai NBI-ben még nem termelődött ki az a generáció, akik hatékonyak
és átvehetnék a stafétabotot a jelenlegiektől. Gondoljon az NB I-eseink
nyári kupaszereplésére. Egy fordulón
sem jutott túl egyik sem. Sajnos ezek a
fiatal emberek még nem versenyképesek, nincsenek felkészítve nemzetközi
szereplésre azokkal szemben, akik 5070 válogatott mérkőzést játszottak.
Azért ne temessük el a magyar futballt.
Ezen az őszön csak ezeknek a játékosoknak az eredményessége változott meg. Hiszem, hogy akár ők a
következő időben ismét jó teljesítményt nyújtanak. A médiában nem
reális a magyar futballkultúráról kialakított kép.
- Amikor felkérték szövetségi kapitánynak, nyílván azt a feladatot kapta,
hogy vigye ki a válogatottat a VB-re…
- Nem. Az MLSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy a válogatott számára a 2016-os
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EB-re való bejutás a reális, mert addig
nemzetközi rutint szerezhetnek, és oda
24 csapat juthat be, nem 13, mint a
VB-re.
- Akkor miért mondott le, hiszen ezt
még teljesíthette volna.
- Egy 8:1-es vereségnél a szövetségi
kapitánynak fel kell ajánlani a lemondását, még akkor is, ha nem egészen
rajta múlik a dolog, hiszen a válogatott
meccsek előtt 3-4 napot tudunk a
játékosokkal dolgozni. Amikor bementünk az öltözőbe, félrehívtam az
MLSZ főtitkárát, s kértem, hogy hívjuk fel Csányi Sándort, mert lemondok. Olyan eset ez, mint amikor a tömegkatasztrófa után a közlekedési
miniszter önként távozik, pedig nem ő
karambolozott. A felelősség rám eső
részét vállaltam. Ennyi történt. A kapcsolatom a jelen pillanatban is korrekt
és jó mind Csányi Sándorral, mind az
elnökséggel. Ettől én és a segítőim
nem lettek sem többek, sem kevesebbek. Átadtuk a helyünket a következő időszak vezetőségének
- Mikor döntötte el, hogy nincs tovább?
- Az én életemben a hatos szám bűvös.
Különösen Mexikó óta. Amikor a hatodik gólt megkaptuk, áthajoltam
Ambrus Józsefhez, aki szintén ott volt
Mexikóban, s azt mondtam: „Józsi, ez
azt jelenti, hogy nekünk le kell mondani. Ezzel egyetértett Kenyeres József
és Csábi József, a stábom további két

tagja is. Felvállalhattunk volna egy
bunkerfocit is, kaptunk volna mondjuk
három gólt, de a második hely eléréséhez győzni kellett volna. Ezért
„zrínyiztünk”: kirohantunk és lekaszaboltak bennünket.
- Lesz még jó magyar foci?
- Azok a programok, amelyeket az
MLSZ elindított működnek és hatni
fognak. Nem egyik évről a másikra,
hanem később. Ezek a 14-15 éves fiúk
olyan feltételek között edzenek, amilyeneket a mostani 25-30 évesek nem
kaptak meg. A kormány olyan segítséget ad a sportnak, ami hosszú távon
eredményre fog vezetni.
- Mit tervez a jövőjére?
- Van bennem energia és 40 éves tapasztalat, amit az élvonalban szereztem játékosként és edzőként. Biztos
segítségére tudnék lenni közösségeknek. Ezt az őszt a pomázi gyerekek
felkészítésével fogom tölteni, szeretnék segíteni az edző kollégáimnak. Az
Egervári-Halmai Focisuliban is van
feladat bőven. Azt hiszem, a felnőtteknek is tartok egy-két taktikai
jelegű edzést. Nem szeretnék sértődötten kivonulni a magyar labdarúgásból. Már most vannak külföldi meghívásaim, de nem akarok elmenni. A
szeretteim mellett kívánom tölteni az
időmet.
Vicsotka

Megerősítette helyét a
középmezőnyben az ICO-SE

A gyenge kezdés után az
évad derekára javuló teljesítménnyel megerősítette
helyét a középmezőnyben a
Pomáz-ICO SE felnőtt gárdája a Pest Megyei labdarúgó bajnokság II osztályának Nyugati csoportjában.
Gólzáporos 7. fordulót játszottak a csapatok: nyolc gólt
rúgott a Piliscsaba Biatorbá-

Potyók Erik Márk
- Két gólt rúgott a
Szigetgyöngyének
gyon, hetet a Budakalász a
Pilisszántónak és a pomáziak
sem maradtak el ettől, hiszen
hazai pályán 8-1-re legyőzték
a Szigetgyöngye SE gárdáját.
Találatainkat Potyók Erik(2),
Varga Péter(2), Léhi Dávid
(2), Nickmann György és Sergő Márton szerezték.
Október első hétvégéjén azt a
Pilisszántót fogadtuk, aki a
tabella legalján helyezkedik
el. Méltán remélt győzelmet
az a kb. 80 néző, aki kilátogatott a pályára és ebben
most nem is kellett csalódniuk, hiszen 3-2-re nyerni

tudtunk, igaz a vártnál sokkal
szorosabb mérkőzésen. Sergő Márton két gólt is szerzett,
míg a harmadik találatot az
ellenfél játékosának „köszönhetjük”. Az 57. percben kapusunk Vajda Gellért a tizenhatoson kívül kézzel tudta
csak elhárítani a kapuját fenyegető vészt, amiért a remekül bíráskodó Liebhardt játékvezető kiállította. A nehéz
helyzetbe került pomáziak
tartani tudták előnyüket, volt
hogy a kapufa is besegített. A
mérkőzés után Metzger Tibor
edző elmondta: előre felhívta
játékosai figyelmét arra, hogy
ne vegyék félvállról az összecsapást ennek ellenére kicsit
lekezelték a pilisszántóiakat
nehézzé téve ezzel önmaguk
számára ezt a találkozót.
A kilencedik fordulóban az
ICO SE szabadnapos volt.
Október 20-án Dunabogdányba látogatott el a csapat.
Félidőben még az ellenfél
vezetett 1-0-ra, de a második
félidőben Nickmann György
két találatával sikerült fordítani. Ferenzi Dávid játékvezető nyolc sárga lapot osztott ki, ebből ötöt a pomáziaknak. Egy héttel később a
Piliscsaba SE ellen gólokban gazdag mérkőzésen sikerült otthon tartani a három
pontot. A 4:2 arányú győzelemhez Sergő Márton kettő
Léhi Lóránd és Léhi Dávid
egy-egy találattal járultak
hozzá.
A 11. forduló után csapatunk
16 ponttal a 8. helyen áll.
pp

SPORT

Lépcsőfutás: hivatás
és sportteljesítmény

Felfutni 22 emeletet, miközben jó a lift? Kinek juthat
ilyesmi az eszébe? Akadnak persze rekordhajszoló ráérő
egyének akik, ha már eszükbe jutott nekivágnak még
több emeletnek is. „Fölöslegesen”. A tűzoltók lépcsőfutó
bajnoksága azonban nem öncélú erőfitogtatás, hanem
munka, elhivatottság és szórakozás komoly egyvelege.
A SOTE Nagyvárad téri elméleti tömbje adott otthont a VIII.
Tűzoltó Lépcsőfutó Bajnokságnak 2013. október 12-én. A
népes mezőnybe természetesen kalandvágyó tűzoltóink is
beneveztek. Gregor Zoltán a 30-35 év közötti korcsoportban
és Palsák Attila a 18-29 éves korcsoportban indulhatott az
egyéni férfiak kategóriában. A lépcsőfutás lényege, hogy
teljes tűzoltó védőfelszerelésben (védőcsizma, két részes
védőruha, sisak és kesztyű és acélpalackos légzőkészülék a
háton) a startjelre felszaladnak a SOTE 22. emeletére. Leírni
nem tűnik olyan borzasztónak, de ezek a srácok előbb felszaladtak gyalog, mint ahogy más földi halandó felért volna
lifttel. Ez azért nem akármilyen teljesítmény! Palsák Attila 3
perc 50,91 másodperccel a 18. helyen végzett, az első helytől mindössze 1 perc 10 másodperccel lemaradva, még Gregor Zoltán a korcsoportjában 4 perc 49,51 másodperccel a
13. lett. Az egyéni abszolút versenyben Attila 32. Zoltán a
82. lett a 103 fős mezőnyben. Szép teljesítmény, férfi munka
volt!
(forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Mátyás sakk bajnokság

Hírek Hírek Hírek Hírek
Az idei SPAR futásra a Sashegyi Sándor
Általános Iskola Művészeti Szakközépiskola
és Szakiskola 97 fővel nevezett, ami a
mozgósítási versenyen 2. helyezést ért. Ezzel
a remek teljesítménnyel az intézmény 75.000
Ft-ot nyert.
A Pomáz Ico SE U14 labdarúgó csapata
három forduló után a hatodik a bajnokságban,
az U18-asok és az U21-esek is hatodikak 7,
illetve 10 mérkőzés után. Az öregfiúk jelenleg
másodikak.

Újra összemérte erejét a Mátyás Iskola sakkozóinak legjava
október 22-én. A három órás küzdelemben 32 diák küzdött
erejét megfeszítve. A szervezést és lebonyolítást idén is Nizák
András és Selley Laci bácsi vállalta magára. A nagy csata után
a következő végeredmény született: 1. Ferencz Dávid , 2. Vigh
Ádám 3. Gardev Dániel, 4. Lepenye Kolos és Milán Attila.
A verseny végén minden résztvevő kapott egy kis meglepetést
a Pomázi Nebulókért Alapítvány jóvoltából. Köszönjük a
szervezést és az ajándékokat!
-knPomázi Polgár 13

KÖZÉLET

2011-ben új civil törvényt
fogadott el az országgyűlés, amely szabályozza és
megteremti a civil szervezetek működési hátterét.
Ebben a törvényben előírják, hogy a megyékben és
a fővárosban Civil Információs centrumokat kell
létrehozni. Pályázatot írtak ki, s ezek nyertesei
működtethetik a Civil Információs Centrumokat.
Pest megyében, az Isten
Szolgálatában Református
Missziói Alapítvány viseli
2012. július 1-től a Civil
Információs Centrum címet.
A hónap elején Pomázon
ismertette a tevékenységüket dr. Bóna Balázs, a centrum vezetője. A megbeszélésen részt vett Hadházy
Sándor, körzetünk parlamenti képviselője, aki hozzászólásában arról beszélt:
nem véletlen, hogy a kormány a civil szervezeteket
külön támogatási rendszer-

Információs centrum

Bóna Balázs és Hadházy Sándor
ben próbálja segíteni, hiszen
azokban hihetetlen tartalékok vannak. Örül annak a
kezdeményezésnek, hogy az
állam pályázatok útján a
szervezeteket még pénzzel
is erősíti. Az elmagányosodás nemcsak a szép korúakat fenyegeti, hanem a
fiatalabbakat is. A családi és

a baráti kötelékek lazulóban
vannak, s a civil szervezetek
ezeken a problémákon sokat
enyhíthetnek.
Dr. Bóna Balázs bemutatta a
centrum csaknem másfél
éves tevékenységét. Arra törekszenek, hogy a civilek
partnerségét és együttműködését javítsák a köz- és

gazdasági szférával. Olyan
civil szervezetekre van
szükség, amelyek az egész
társadalom hasznára dolgoznak. Sajnos Pest megyében
a több, mint 8000 bejegyzett
csapatból még a fele sem
végez érdemi tevékenységet.
Az információs centrum
segít a jogban való eligazodásban, az alapszabályok
elkészítésében, a pénzügyek, a könyvvitel, az adózás értelmezésében, a pályázatok esélyeinek javításában, a számítógép kezelésben, a külkapcsolatok megteremtésében.
V.
A centrum irodája Dunavarsányban található, elérhető a
cicpestmegye@gmail.com
címen és a 06/20/311-1877es mobiltelefonon, amelyen
Vinnai Balázs munkatárs jelentkezik.

Testvéregyesületi Találkozó Waldangellochban
A Pomázi Német Kulturális Egyesület tagjai 2013. szeptember 12-től szeptember 16-ig tartó időszakban ellátogattak Németországba, Waldangellochba és környékére,
hogy az egykor kitelepített pomázi rokonaikkal, barátaikkal találkozzanak - immáron a 22. alkalommal.
A kis csapat a hajnali órákban indult el Pomázról és 14
órás utazás után érkezett meg Bad-Schönbornba, ahol
elfoglaltuk szállásainkat.
Másnap Géza Melzer és Inge Wöbling szervezésében egész
napos kiránduláson vettünk részt. Gyönyörű kisvárosokban
(Ochsenbach, Bad Wimpfen) jártunk, megtekinthettük a
középkori Németország építészeti emlékeit.
Szeptember 14-én ellátogattunk Oberhausen - Rheinhausen
testvértelepülésünkre. A delegációt a város polgármestere
Martin Büchner Úr, és a Pomázért Kulturális Egyesület
fogadta a Pomáz téren.
A köszöntők után egy egyórás Rajnai hajókázáson vettünk
részt, ahol megismerhettük e folyószakasz csodálatos madárvilágát.Délután a Rheinhauseni Polgármesteri hivatal
dísztermében kávéval, üdítőkkel és finom házi süteményekkel vártak minket. A késő délutáni órákban a polgármester úr megmutatta a település iskoláját, amit az idén
újítottak fel, és a madárparkot. Este egy hangulatos „Musikfest”-en vettünk részt.
Az utolsó napra szervezték a hivatalos fogadást Waldangellochban, melyen részt vett a polgármester Edgar Bucher is.
Részt vettünk a település Búcsúnapját megnyitó ökonomikus misén, a hagyományos és vidám felvonuláson és megtekintettük a Pomazer Heimatverein különösen gazdag
múzeumi gyűjteményét. Vendéglátóink nagy szeretettel ké14 Pomázi Polgár

szültek erre az alkalomra. Örülünk, hogy részt vehettünk
barátainkkal ezen a felejthetetlen programon.
17-én Szlávikné Katona Mária és férje a Deutsch házaspár
kíséretében találkozott Stefan Matuzzal, Philipsburg polgármesterével, és gratuláltak újraválasztásának alkalmából,
majd megtekintették a Künstler Gilde tagjainak kiállítását.
Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult ezekhez a
szép napokhoz.
Muzamelné Jandó Judit

Oberhausen - Rheinhausen

Mézes vetélkedő a
Mátyásban

MOZAIK

Tökvicsorit faragtunk

A méz a méhek ajándéka címmel városi vetélkedő zajlott
október 18-án, pénteken a Mátyás Király Iskolában. Az
ötletet és a szakmai anyagot Szabó István méhész adta. Célja az volt, hogy az iskolásokat minél közelebbről megismertesse a méhekkel, a méz gyógyhatásaival. Fődíjul felajánlotta, hogy a győztes csapatokat körbekalauzolja méhészetében, természetesen minden díjazott gyermek mézet
kapott.

Lassan hagyománnyá válik a Pomázi Művelődési Házban a
tökfaragás. Ezt tettük október 26-án szombaton is, ahol
gyerekek és felnőttek hasonló lelkesedéssel vettek részt a
munkában. Akik elkészültek és még volt bennük tettvágy,
csudaszép baglyokat és őszi csecsebecséket készíthettek
maguknak.
Gyurgyik Zsuzsanna

Az első fordulóban a három-négy fős csapatok alsó-és felső
tagozaton egyaránt írásos pályázatot állítottak össze tanáraik
segítségével a méz készítéséről, fajtáiról, gyógyhatásukról, a
történelem során fennmaradt híres kijelentésekről.
A döntőbe jutott tizenkét csapat írásban, egy gondosan öszszeállított feladatlapon bizonyította ismereteit, majd a gyakorlatban ismerték fel a méhészek eszközeit, a mézek fajtáit,
a mézelő növényeket, vették fel időre a méhész ruháit a
gyerekek. Az eredményre várva a pomázi almáskertből származó gyümölcsből készült süteményt és mézes teát kóstolhattak a résztvevők és a vendégek. Nagy örömünkre szülők is voltak velünk ezen a vidám délutánon.

Szüreti mulatság

Mátyás Iskola - Ökoiskola munkacsoport

Napóra a
körforgalomban

Az állomás melletti körforgalomban kapott helyet a Kovács
István által pomáz évére készített napóra. (Köszönet a különleges alkotásért.) Több száz növény is került a szerkezet
köré a Tímea virágbolt és Vicsi László polgármester közreműködésével.

Táncoltak, kocsiztak, zenéltek kóstoltak a szüreti felvonulás
résztvevői október ötödike délutánján. A Piac-téren a Roma,
a régi buszfordulónál a Szerb és a Szlovák, a városházánál a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, míg a végállomásnál a
művelődési ház előtt a Holdvilág Árok Egyesület volt a
házigazda. A színes forgatagot ezután igazi szüreti bál követte, amit Vicsi László polgármester nyitott meg.
Pomázi Polgár 15

NYÍLT TÉR

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

November
9. szombat 9- 12 Bababörze

18:00 Sirocco koncert

15. péntek 18:00 TÁTIKA - a Mátyás
Király Általános Iskola gálaműsora

16. szombat 20:00 Erzsébet napi
jótékonysági bál

17. vasárnap 15:00 Nosztalgia délután
18. hétfő 17:00- 18:30 Közkívánatra
újra! dr. Budai L. Károly természetgyógyász előadása

21. csütörtök 17:00 „Ötágú fa” címmel
zenés színházi előadást tart a Sashegyi
Sándor Általános Iskola
18:00 Tapasztalatok, eredmények gyógyvizekkel - Dr. Domoki
Magdolna előadása a POVEK
szervezésében
22. péntek 19:00 Szaniszló Ferenc
előadása a Jobbik szervezésében

23. szombat 20:00 Katalin bál a Mátyás Király Általános Iskola szervezésében
27. szerda 18:00- 21:00
Csikung előadás

28. csütörtök 17:00 Retro dia mesefilmek vetítése a Könyvtárban
30. szombat 30 éves az Opanke Szerb
Hagyományőrző Egyesület
10.00-12.00 Adventi koszorúkészítés, előzetes jelentkezés a
323-460-as telefonszámon,
1.200 Ft/koszorú

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

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit szeretnénk köszönteni ezentúl, itt lapunk hasábjain is megosztva a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm
valóban mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok!
Boldog, hosszú életet kívánunk!
Újszülött babáink 2013. október:

1. Vörös Franciska Júlia, 2013. 09. 12.
2. Watterich Vince Viktor, 2013. 09.21.
3. Tamás Nóra, 2013. 09. 27.
4. Farkas Norbert, 2013. 10.01.
5. Komenda Tamás, 2013. 10.01.
6. Tankó Gyula, 2013. 10.04.
7. Marton Bence, 2013. 10.06.
8. Mosolygó Zsófia, 2013. 10.10.
9. Hajdu Katinka, 2013. 10. 21.
10. Farkas Milán, 2013. 10. 21.
11. Kobzos Adorján Csaba, 2013. 10. 26.

Közérdekű felhívás

Az „ Alapítvány az ICO Író és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt.
Nyugdíjasaiért és Munkavállalóiért” nevű közhasznú alapítvány kuratóriumának döntése szerint az alapítvány kérdőívet küld az ICO Zrt-ből 2005ig nyugdíjba ment, legalább 10 évet az ICO Zrt.-ben eltöltött munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjasainak, és egyedi elbírálás alapján a szociálisan rászorulók részére támogatást nyújt. A támogatás mértékét az Szja
Tv.1sz. mell. 3.3 pontja, valamint az alapítvány 2013 októberében rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségei határozzák meg.

Levelünk jött

Jövőre veletek ugyanitt!

A pomázi egészségklub szervezésében tele busszal utaztak a kirándulók őszi
verőfényben a 2013. október 19-én szervezett kirándulásra.
Az egynapos túra Nagyvázsonyban kezdődött, a törökverő Kinizsi Pál várában
az egykori életet, a véres harcok emlékét idézte fel az idegenvezető. A következő helyszínen a meredek lépcsők leküzdése után Tihanyban a Bencés Apátság környékével ismerkedtek meg a pomáziak. A Balaton szépséges víztükre
elkísérte őket a közeli Balatonfüred sétányára, ahol a gyönyörű város reformkori műemlékeivel, az Anna bálok színeivel ismerkedtek meg.
Érdekes, tanulságos idegenvezetés és játékos pillanatok váltották egymást.
ugyanitt - A feledhetetlen órák után ezen mondattal búcsúztak el az útitársak
egymástól: Jövőre veletek ugyanitt!
Lindenberger Tamás

Felhívás az
állatkedvelőkhöz

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület tisztelettel kéri az állatbarátokat, hogy
lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat. A menhelyen néhány sürgős javításra
már sajnos nincs pénzünk: két kennelünk
beázik, egy kennel felázott és betonozásra
szorul.
A támogatás önkéntes, az összeg tetszőleges. Mi hálásan fogadunk minden segítséget. Adományaikat eljuttathatják hozzánk
banki átutalással: OTP 11705008-20441069,
vagy személyes, készpénzes fizetéssel a
menhelyen, átvételi elismervény ellenében.
Mindkét lehetőségnél kérjük szépen a név
feltüntetését. Köszönjük segítségüket!
Pomázi Állatvédők

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: 8–17 óráig,
szombaton: 8–11 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
November 10-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
November 17-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
November 24-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
December 1-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
December 8-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

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 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

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

(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

teljes körűen,
20 év gyakorlattal.
Murányi és Társa Bt.
Tel.:06-20-968-9811

Beszélgetési órák 30
külföldi év
élettapasztalata alapján.
Tel.: 06-26-323-273,
06-30-421-7096

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

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

Könyvelés

ENGLISH AS THEY
SPEAK IT

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Víz, gáz, fûtés rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése húszéves
gyakorlattal, garanciával.
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

Pomázon, jó forgalmú helyen, a tervezett körforgalomnál,
a Hősök terén található üzlethelyiség (30 m2) eladó:
5,5 M Ft irányárral!
T: 26/328-491 vagy 06/209-153-234

HIRDETÉS

Bérbeadó: új 43 m2-es üzlethelyiség,
szociális blokkal, teakonyhával, önálló
parkolóval, energiatakarékos ledes
világítással, alacsony közös költséggel,

Pomázon, Tas u. és a Huszár u. sarkán,
forgalmas helyen, jó megközelíthetőséggel,
jó parkolási lehetőséggel.

Tel: +36209154885

Azonnali vételre keresek
4-5 hektáros
DUNAI PANORÁMÁS
mezőgazdasági területet
Budakalász, Pomáz,
Szentendre és Leányfalu
területén.
Érdeklődni:20/ 543 5357
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