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Moldvai csángó ének

Ó Szent István
dicsértessél

Ó Szent István dicsértessél,
menny és földön tiszteltessél!
De fôkképpen nálunk ma, mint
Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az
elsô Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a
szép magyar népedre!
Boldogságos Szűzanyánknak,
mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted
Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az
első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a
szép magyar népedre!
Azért is hálaadással, ünnepélyes
vigassággal
Mi együtt örvendezünk
szívünkből emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az
első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a
szép magyar népedre!
Mi, kik Téged Pártfogónknak
választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az
első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a
szép magyar népedre!

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Szabadság telefonnal

- Nyár van, a politikában is csendesebb ez az évszak. Pomázon is így
van?
- Általában így történik, de most a
beruházások mozgalmassá teszik ezt
az időszakot. A következő napokban és
hetekben elkezdődik a Hétszínvirág
óvoda, a rendelőintézet és a művelődési ház felújítása. Az intézmények
vezetőivel egyeztettük a felújítások
ütemezését, hogy a legkevésbé zavarják a munkájukat. Sőt ezeken kívül a
Mátyás király iskola tornatermét is
rendbe tesszük pályázati pénzből. Ha
minden jól alakul, a Hősök-terei körforgalom elektromos hálózatának az
áthelyezését elkezdjük. Remélem,
hogy az ígéreteknek megfelelően
augusztus elején végre nekilátnak a
munkálatoknak.

tűzijátékban gyönyörködhetnek a résztvevők. Közben a hozzáértő szakemberek sütik az önkormányzat által
vásárolt ökröt, amelynek a húsát
kiosztják a pomáziaknak. Vagy harminc szervezetnek állítunk sátrat,
amelyekben különböző ételeket főznek.
- Alig fejezzük be ezt az interjút,
szabadságra utazik a családjával. Két
hétre elfelejti Pomázt?
- Az orvosok azt mondják, hogy mindenkinek szüksége van nyugalomra.
Nálam eddig is és most is kicsit másképp lesz. Ha nagyon fontos tennivaló
adódik, elérhető leszek. Kétnaponként

Szóval mozgalmas nyár
előtt állunk, a cél az, hogy
szeptember elejére, közepére minden beruházás
befejeződjön, vagy ahhoz
nagyon közel álljon.

- A lakosság a legnagyobb érdeklődéssel a művelődési ház „megszépülését” várja. Érthető, hiszen mindenki
a városhoz méltatlannak tartja az állapotát. Milyen feladatok várnak ott a
szakemberekre?
- Kicseréljük az összes nyílászárót, a
székeket, a függönyöket, átalakítjuk a
fűtést, megújul a homlokzat, részben a
tető is, mert közben nyertünk egy
pályázatot napkollektorok elhelyezésére, s ezekhez erősebb tartószerkezetre lesz szükség. Megpróbálunk
olyan művelődési házat kialakítani,
amely a kor igényeinek megfelel.
- Nem említette a nagy terem parkettájának a cseréjét.
- Azért, mert ez nem volt benne a
pályázati kiírásban, s a közbeszerzési
törvény szerint nem szabad egy
időben más munkát is végezni. Remélem, hogy télen a parkettát is kicseréljük. Arra törekszünk, hogy a
munkák ideje alatt az épület valamelyik részét használhassák a civil szervezetek. A kivitelezőnek feladatul adtuk, hogy szeptember 20. előtt néhány
nappal minden készen legyen. Még az
állványok sem lehetnek ott, mert akkor
a nagy rendezvényünket nem lehet
megtartani.
- Ha már eljutottunk Pomáz Napjáig,
elmondaná a programját?
- Délelőtt a gyerekek és a szülők előtt
nagyon ismert és kedvelt „Alma”
együttes fog játszani, délután a Szinetár-Berecki páros lép fel, este
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„sokan ismernek, és segítenek”Szűcs Lajossal, a Pest megyei
közgyűlés elnökével
megnézem a hálózaton az üzeneteket.
Ilyenkor szorongással várom, milyen
híreket olvasok. Az alpolgármester
asszonnyal és a jegyző asszonnyal úgy
osztottuk be a szabadságot, hogy mindig legyen vezető a városházán.
- A távollétében ki a „főnök”?
- Kósa Anikó alpolgármester az első
számú helyettesem teljes jogkörrel.
Biztos vagyok abban, hogy a vezetésével bármilyen feladatot megoldanak a városháza dolgozói.
- Októberben önkormányzati választás lesz. Elkezdte már a kampányát?
- A csapatom összeállt. Már olvashatták a választók, hogy én indulok polgármesterjelöltként és megvannak a
képviselőjelöltjeink is. Mire ezek a sorok megjelennek, a lakosság már megkapta a bemutatkozó anyagunk. Augusztusban újabb tájékoztatót adunk ki
és megjelenünk plakátokkal is. Ez
utóbbival szemben mindig van egy kis
ellenérzésem. Fura dolog önmagammal szembenézni az utcákon. A magam
részéről nem kedvelem a durva és lero-

hanós kampányokat. Ilyet nem szeretnék Pomázon. Bízom az emberek bölcsességében. Ha ők az eddig elvégzett
munkánk alapján úgy gondolják, hogy
nekem és a mögöttem álló csapatnak
adnak megbízást a folytatásra, vállaljuk.
- Vannak, akik azt mondják, hogy a
most induló beruházások az esélyeik
növelését szolgálják.
- A politikai ellenfelek nyilván ezt
szeretnék sugallni. Ilyen alapon a polgármesterek csak a ciklus elején fejleszthetnének, nehogy ilyesfajta szó
érje a ház elejét. A valóság más. Nem
hiszem, hogy akad városvezető, aki ne
keresné a lehetőségeket. De vannak
korlátok, például a kiegyensúlyozott
gazdálkodás a hitelképesség vagy a pályázatok magas önrésze a mi régiónkban. Amíg az állam az önkormányzatunk adósságát nem vállalta át, nem
volt pénzünk. Most maradt az önrészre, nyertünk a pályázaton, fejleszthetünk.
- Azért előny, hogy a helyi vezetés
annak a pártnak a tagja, amelyik kormányoz?
- 25 éve vagyok Fideszes. A pártban
sokan ismernek, és segítenek, ami a
szakértelmet, a döntésekhez szükséges hátteret, egyáltalán az önkormányzati munkában nyújtott emberi, szakmai segítséget illeti. És ez megnyilvánult akkor is, amikor nem a FideszKDNP vezette ezt az országot. Igen,
büszke vagyok rá, hogy vannak úgymond magas tisztséget betöltő barátaim, államtitkárok, megyei közgyűlési
elnökök, de ők kinevezésük, megválasztásuk előtt is mellettem álltak és tanácsaikkal tudásukkal tapasztalatukkal
segítették polgármesteri munkámat és
persze meggyőződésem szerint Pomázt
is.

A mi kéréseink szinte
mindig eljutottak a döntéshozókig és általában
megkerülhetetlenek voltak, mert jó csapat tette
fel, fogalmazta meg őket.

Az adósságrendezésnél a nagyon
kedvező 70 százalékos sávba kerültünk. Az elmúlt 3 évben 300 millió
forintnál többet nyertünk. Ezt egy
független, vagy más pártbeli, ilyen háttérrel nem bíró polgármesternek nagyon nehéz lett volna elérni. Nekem az
a feladatom, hogy értelmes célokra
minél több pénzt szerezzek meg a
városnak a törvények betartásával, de
minden kínálkozó lehetőséget kihasználva.
Vicsotka Mihály

Hírek
röviden

KÖZÖS DOLGAINK

Indul a körforgalom építése

Vigyázz, kész, rajt!

Továbbképzés

A Goethe Intézet nyári módszertani
tanfolyamokat hirdetett, ennek köszönhetően a német iskolából 2
pedagógus belföldön és az igazgatónő
külföldön képezhette magát tovább.
Az iskolai játszótér a német nemzetiségi honismereti tábor megnyitására elkészül.

Mart aszfaltos utak
Pomázon

Az önkormányzat több ütemre bontva megkezdte a mart aszfaltos utcák
építését.
Az eső ütemben az Ősz utca, Nyár
utca, Ősz és Nyár utca összekötő,
valamint az Árvalányhaj, a másodikban az Ibolya és a Gyögyvirág utca, a
harmadikban pedig a Százszorszép, a
Hajnal, a Tátika, a Rezeda, a Víztorony, a Knézich és a Kiss Ernő utca
készül el.

A városi önkormányzat átadta a Hősök terén lévő leendő építési területet, így a
Magyar Telekom Nyrt. megkezdhette a körforgalom- hivatalosabb nevén körcsomópont - építéséhez szükséges kábelek cseréjét.
A villanyvezetékek újjáépítése lesz az első nagy lépés, a tervek szerint ezt folyamatosan fogja követni a többi munkafázis is. A Hősök terei emlékmű új
helyre (Hősök tere területén) történő áthelyezése során az emlékművet felújítás
céljából restauráló műhelybe átszállítják és a körforgalom építésének végső
stádiumában kelül vissza az új helyére.
A körforgalom mély-, és útépítési munkái várhatóan augusztus közepétől
kezdődnek meg.
A korlátozásokról és az elkerülő út alternatívákról az önkormányzat folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot (érdemes a www.pomaz.hu-t figyelni).
Egyelőre a kivitelezés teljes forgalomkorlátozást nem jelent, azonban a területen
érthető okokból előfordulhatnak torlódások.
Az önkormányzat kéri a közlekedők türelmét és a szokásosnál is nagyobb
figyelmét az építkezés idejére.

Megújuló iskolák

Magyar Vár Tábor
Bezárta kapuit a XIII. Magyar Vár
Tábor.
Július 19. és 27. között „Kárpát-medence határok nélkül” címmel előadások hangzottak el a hitélet, építészet, írás, őstörténet, néprajz, társadalom, önazonosság tárgyában,
felnőtteknek és fiataloknak egyaránt.
A Gyerekeket folyamatos játszóház és
kézműves foglalkozások szórakoztatták. Lehetett kirándulni, lovagolni. A
vendégeket és táborlakókat minden
este táncház várta.

Befejeződött a Pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola tornaterméhez tartozó öltözők vizesblokkjának
felújítása. A munkálatok során a burkolatokat, szanitereket kicserélték.
Az iskolai tanév megkezdésekor már a tiszta és és könnyebben tisztán tartható
kulturált vizes helyiségek
várják a tornaterem használóit.
Megújulnak iskolakezdésig a Pomázi Mátyás
Király Általános Iskola
tornaterme és kiszolgáló
helyiségei is és az iskola
bejárata mellett új útpadka készül, mely megkönynyíti a parkolást.
A tornateremben és az
öltözőkben, valamint a kis
tanári szobában kicserélik
a régi nyílászárókat, az ajtót. A folyosót és a helyiségeket újraburkolják, a vakolat lehullásának megakadályozására falburkolatot helyeznek fel. A vizes helyiségekben a zuhanytálcák falát (melyek eddig
mindig rongálásnak voltak kitéve) felfalazzák, burkolják.
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Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

a 3-as választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-360-7418
Minden hónap második csütörtökén
18–19 óráig fogadóórát tart, a Teleki-Wattay
kastélyban. (Templom tér 3.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-286-9830
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.

Turcsány Péter

az 5-ös választókörzet képviselõje
Tel.: 06-26-328-491
Minden hónap 2. hétfõjén 18 órakor tart
fogadóórát a Kráter Könyvesházban, (Hõsök
tere 12.)

Vicsi László polgármester

és a 6-os választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfõjén 13 órától 17
óráig fogadja a város és körzete lakóit a
városházán.

Nagy Attila

a 7-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor
tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlõjében.

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy Pomáz városában
2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 17-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:00 – 18:00
08:00 – 14:00
12:00 – 18:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00

FIGYELEM HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
A tüdőszűrés helye:
NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TORNATERME
Bejárat a Goethe utcai kapu felől.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT.
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet, továbbá
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII.23.) Korm. rendelet alapján:
40 éves kor felett: a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért 1.700,Ft térítési díjat kell fizetni, melyet a szűrés helyszínén
kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekken kell
befizetni.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT, LAKCÍMKÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN
KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST KÉRJÜK,
HOZZA MAGÁVAL!
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

Rédei Imre

Duró Imre

Sarkadi Attila Ferenc

Rózsa Gyöngyvér

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.

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Az MSZP önkormányzati képviselője
Fogadóóra: minden hónap harmadik
csütör-tök 17.00-18.00 óra művelődési
ház.

képviselő- Pomázi Lokálpatrióták
Egyesülete, gyongyver.rozsa@gmail.com
+36-20-257-54-99 fogadóóra: előzetesen
egyeztetett időpont alapján

ÖNKORMÁNYZAT

Vigyázzunk környezetünkre!
Kósa Anikó,
alpolgármester

A Pomázi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Beruházási Csoportja a város közterületein, illetve az el nem zárt magánterületeken is, hivatalból történő
szemlék és lakossági bejelentések
alapján folyamatosan deríti fel az
illegális hulladéklerakásokat.
Sok esetben nem lehet megtalálni, hogy
kik helyezik el a hulladékot, ezért az
elszállításról az Önkormányzatnak kell
gondoskodnia.
Többek között a Spar mögötti területen a
Huba, Töhötöm és Koppány utca végénél is az tapasztaltuk, hogy folyamatosan nagyobb mennyiségű, illegálisan lerakott, elsősorban zöld hulladék,
de sitt, és szeméthalmok is vannak, melyeket ismeretlen személyek raktak le.
Hasonlóan „kedvelt” területe a szemetelőknek végig a Dera-patak partja, a

Dera-parti fák

Elkorhadtak a Bihari János utcában a
Dera patak partján lévő fák ágai, ezért az
önkormányzat megrendelte metszésüket. Az utóbbi időkben ugyanis a vihar
több nagyobb ágat is letört és az életveszélyes helyzetet meg kellett szüntetni.
Mivel a koronák metszését csak darus
kocsival tudták a vállalkozók elvégezni,
továbbá a fák nagysága miatt a közlekedés veszélyeztetve volt, ezért az utcát
a munkálatok idejére lezárták.

Susnyár dűlő, vagy a Majdán-polje teteje és még sorolhatnánk.
Sajnos az ilyen kupacok (a zöld hulladék
is) nagyban nehezítik és drágítják is a
telektulajdonosnak és adott esetben az
Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak
a területek megfelelő gondozását, kaszálását, rendben tartását, hiszen az elhelyezett félig elrohadt növényzet, gallyak,
vagy szemét közül csak kézi erővel lehet
a kinőtt füvet lekaszálni, illetve gondoskodni kell azok elszállításáról, ártalmatlanításáról is. Sok esetben mindezekhez
kézi földmunkára is szükség van.
Jó ha arra is gondolunk, hogy az ilyen
lerakások a rágcsálók megjelenését és
elszaporodását, is elősegítik a lakott
területen, így az elszállításokon túl az
irtásról is a Hivatalnak kell gondoskodnia.
A fenti munkák több millió forintos
kiadást jelentenek városunknak, ami a
település igazi szépítéséről von el forrásokat. Ráadásul a közmunkások idejét is
leköti mert napi szinten ezeken a területeken kell dolgozniuk, és emellett az
Árpád fejedelem útján és a Beniczky

úton és egyéb belvárosi utcákban rendszeresen heti kétszer összeszedik a szemetet.
Kérünk mindenkit, hogy a zöldhulladékot is a saját ingatlanukon belül helyezzék el, vagy ártalmatlanítsák, és
amennyiben a tudomásokra jut, hogy a
közterületekre vagy egyéb területekre ki
helyezett vagy helyez el hulladékot, értesítsék a Pomázi Polgármesteri Hivatalt, hogy a megfelelő lépéseket megtehessük.
Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, tekintettel
arra, hogy Pomáz belterületén, illetve
zártkerti ingatlanok területén a vaddisznók ismét nagy számban megjelentek, - a magántulajdonú telkeken
és közterületen több esetben kárt
tesznek, - ezért a lakosok kérésére,
azok testi és anyagi biztonságának
érdekében Pomáz Város Önkormányzata ismét vadkárelhárító tevékenységbe kezdett.
2014. július 8 -tól 2014. december 31ig a hét minden napján 16.00 órától
reggel 7.00 óráig helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának
maximális szem előtt tartásával az
alábbi területek környékén megkezdik
a vadak riasztását indokolt esetben
kilövését:
Meselia, Meselia utca, Cseresznyés
utca, Felsőhegy, Kökény utca, Lázár
Vilmos utca, Vécsey K. Utca, Susnyár, Honfoglalás utca, Klisovácz
utca, Orgona utca.
Kérem szíves türelmüket és megértésüket az esetleges kellemetlenségekért!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése van, kérem jelezze

a pomaz@pomaz.hu-n vagy a (26)
814 381-es telefonszámon.
dr. Varga László aljegyző
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Csoport
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AKTUÁLIS

1994. augusztus 20-án volt
az első adása a Pomáz TVnek, ami abban az időben
térségünkben egyedülálló
volt. Az azóta eltelt két
évtized mozgalmas, változatos kavalkádját még egy
termetes könyvben is nehéz lenne visszaadni. Hiszen annyi kép, annyi emlék fűződik már a kezdetekhez is…
1992-ben megkeresett engem, mint akkori önkormányzati képviselőt egy tvkábelrendszerek építésével
foglalkozó cég vezetője
azzal, hogy kiépítenének
Pomázon saját költségükön
egy kábeltelevíziós rendszert. Kérésükre megszerveztem egy találkozót a
képviselőtestület prominens
tagjaival, valamint a polgármesterrel. A megbeszélés
sikerrel zárult az önkormányzat és a Kft. szerződést
kötött. 1993-ban megkezdték a rendszer megépítését
Pomáz területén.
A rendszergazda Kft nem
akarta üzemeltetni a törvény
által megszabott csatornát,
ezért engem kerestek meg:
készítsek helyi műsorokat
a fenn maradó időben pedig
üzemeltessek egy képújságot. Miután a szakmám
fényképész és operatőr, elvállaltam. 1994 áprilisában
megkaptam az ORTT engedélyeket és szerződést
kötöttem Pomáz Nagyközség Önkormányzatával. A
műsorokat az akkori időkben igen korszerű SVHSrendszeren kezdtük készí-

Húsz éves a Pomáz TV

teni, ez 2002-re már elavult,
ezért áttértünk a digitális
számítógépes rendszerre és
a kamerákat lecseréltük.
2008-ban saját beruházásként megépítettük a korszerű, 50 m2-es, élő egyenes
adásra is alkalmas stúdiónkat, amit a nyilvánosság
előtt ünnepélyesen, a SONY
cég igazgatójával mutattunk
be a város vezetőségének és
a közélet jelentős személyeinek. A SONY cég elismeréssel nyilatkozott a beruházásról, véleménye szerint a stúdió minden elvárásnak megfelel. A stúdióban
három különböző helyszín
alakítható ki a témától függően. Rendelkezésünkre áll
négy kameraképet fogadni
tudó képkeverő, rögzítés
bonyolító, a legmodernebb
hangpult, mikroportok, 16
mozgatható fényforrás, sú-

2014. augusztus 23-án, szombaton 16 órakor
a Pomáz TV ünnepélyes keretek között
tartja meg 20 éves születésnapját, a Pomáz
TV stúdiójában és kertjében, ahol műsorral
és állófogadással várja vendégeit. Köszöntőt
mond Vicsi László polgármester.
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gógép, greenbox háttér. A
stúdió számítógépét összekötöttük a felső szinten található vágószobákkal. Ez
lehetővé teszi, hogy a felvétel egyenesen a vágógépre
rögzüljön. Nem kevés utána
járással és anyagi ráfordítással sikerült elérni, hogy a THome kiépített egy vonalat,
ezáltal a stúdióból egyenesen a hálózatra kerül adásunk. 2002-től saját weboldallal megjelentünk a
világhálón és 2013. májusától a Pomáz Tv adásai már
a YouTube-n is láthatók.
Ennek köszönhetően a statisztikai adatok szerint több

mint tízezren nézik adásainkat a világ minden tájáról.
A 20 év alatt 2070 adást
készítettünk, jelenleg hetente két új adás készül kb.
460 percben, amit a hét
többi napján megismétlünk.
A 20 év alatt a pomázi
történéseken kívül bemutattuk kistérségünk fontosabb
eseményeit. Kameráinkkal
több országban is forgattunk, számos politikussal,
közéleti személlyel valamint
művésszel készítettünk riportot illetve stúdió beszélgetést. Több produkciót finanszíroztunk például a
Turáni Tölgy, Szilveszteri
műsor, Kulissza Titkok,
ezeket a műsorokat közönség előtt forgattuk le.
A 20 év alatt szolgáltatásainkat Pomáz Város Önkormányzata támogatta, a
beruházások pedig a vállalkozás saját költségén
valósultak meg.
A 20 év alatt számos elismerésben és kitüntetésben
részesült a Pomáz TV, úgymint Pest Megye Sajtódíj,
Lakitelki Alapítvány különdíja, valamint a városi önkormányzat elismerő oklevelei.
Erményi Csaba,
a Pomáz TV tulajdonosa

A Pomáz TV felhívása

Felhívjuk azoknak a pomázi lakosoknak a figyelmét, akik
nem látják a POMÁZ TV adásait, mert parabola antennán
keresztül televízióznak, vagy a Kábelszolgáltatótól olyan
csomagot rendeltek, melyben nincs benne a Pomáz TV,
hogy adásainkat a világhálón (internet) is megtekinthetik.
Elérési lehetőség:
1. kapcsolódjon fel a világhálóra
2. lépjen be a Google-be
3 írja be a keresőbe Pomáz TV
és a feljövő oldalon klikkeljen rá a Pomáz TV-re, majd a
megnyíló oldalon az adások menüre
vagy:
1. kapcsolódjon fel a világhálóra
2. a keresőbe írja be www.pomaztv.hu és máris megnyílik
a Pomáz TV oldala. Ott klikkeljen az adások menüre.

Táborozók 40 méterrel a Föld alatt

Iskolánkban ötödik éve szervezem a VAKÁCIÓ napközis tábort. Június 23-27-ig
21 alsó tagozatos gyermekkel töltöttünk együtt egy
kellemes hetet. Ellátogattunk a Tropicariumba, ahol
az óceánok és tengerek
élővilágát figyelhettük meg.
Hagyományainkhoz híven a
Margitszigeti bringóhintózás is a programok között
szerepelt.
A Babilon Centerben a bolygókról szereztünk ismereteket, majd egy képzeletbeli
űrrepülést játszhattunk el.
A Szentendrei Tömegközlekedési Múzeumban sok régi
vonatot, mozdonyt és villamost tekinthettünk meg belülről is. A hét legizgalmasabb programjának a solymári Ördöglyuk barlangtúra
bizonyult. 40 m-rel a Föld

alatt, fejlámpával, védő
sisakban kúsztunk-másztunk a mélyben. Vékony
hasadékokon keresztül, létrán le és fel, láncokba
kapaszkodva tettük meg a
két és fél órás túrát. A két
barlangász vezetőnk nagyon
szakavatott és türelmes volt.

Erdei számháború a
Mátrában

Magyarország gyönyörű vidékén, a Mátrában táboroztunk
idén a Mátyás iskola alsósaival. A táborhely felé tartva az
utazást két helyen is megszakítottuk. Először az ország
legmagasabb pontján, a Kékestetőn gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban, majd Parádsasváron az üvegfújók mesterségével ismerkedhettünk. A Kaland tábor birtokba vétele után
az első napon még egy rövid túra során a Mátra növény- és állatvilágáról mesélt kísérőnk, majd egy izgalmas éjszakai csillagtúra következett, így éjféltájt, mire ágyba került a kis csapat, már senkit nem kellett altatni. Az elkövetkező napok is
bővelkedtek eseményekben: megnéztük a Cifra istállót, a parádfürdői üvegcsiszolót, egész napos túrán ellátogattunk
Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes
zuhatagához, az Ilona vízeséshez. Nagy csatákat vívtak egymással a csapatok az erdei számháborúban, a vizidili és a vizipók-foci alkalmával, valamint az egész napos strand alatt
Mátraderecskén, ahol viziröpladáztak és vizilabdáztak a táborozók kifulladásig.
-kn-

Mindenki élvezte ezt a nem
mindennapi túrát. A délutánt
kézműveskedéssel, játékkal
töltöttük.
Jövőre is várjuk tanulóinkat
szeretettel.
Koncz Dezsőné
Pomázi Német Nemzetiségi
Ált. Isk.

DIÁKHÍREK
Tisztelt Szülők kedves
Diákok!

A Sashegyi életében is
beköszöntött a nyár. A
2013/2014-es tanév
tele izgalmakkal telt
mindannyiunk számára.
A tanévet minden szempontból sikeresen lezártuk és előkészítve a következő tanévet megkezdtük nyári szünetünket. Szeptember 1jén pedig újult erővel
indulunk a következő
tanévnek, mely már
most sok változást ígér a
megújulás jegyében. Szeretettel kívánok mindenkinek
szép
nyári
élményeket, jó pihenést
és szeretettel várjuk leendő elsős diákjainkat!

Nagy Koppány Lászlóné,
mb. igazgató

Amikor feltárul a zene
birodalma

A tehetséges tanulók számára egyéni fejlesztő programok
kidolgozásának és megvalósításának támogatására a TelekiWattay iskola a Mesebirodalom - Zenebirodalom című pályázatra 375.000 Ft támogatást nyert. A kimagasló tehetségű
gyerekek részére kidolgozott 30 órás egyéni fejlesztő programot Miszkulyné Gilice Teréz zongora tanárnő és Szabó
Domonkos zongora szakos tanuló valósította meg.
A program lényege a tehetséggondozás, a személyiség
fejlesztése volt. A növendék meglévő tudására, személyes
tapasztalataira építve folyt a játékos foglalkozás. Az improvizációs gyakorlatok erősítették az ifjú tehetség koncentrációképességét, fejlesztették önbizalmát, kreativitását, fantáziáját.
(forrás:www.twmi.hu)
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KÉPRIPORT

Nyári táborok a művelődési házban

Minden évben sokrétű ajánlattal készülünk a szünidő tartalmas
eltöltésére. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az oktató-nevelő
munkán túl a szolgáltatás árszintje is döntően befolyásolja az
elégedettséget. A művelődési ház táborait a „ szülőknek segítség a gyereknek élmény” mondattal jellemezhetnénk. Színjátszó táborunkat ezúttal is Szalóky B. Dániel vezette. A résztvevők java évek óta „visszajáró lélek”. A társulatban 5-13 éves
fiúk és lányok készültek napi több órás gyakorlással, hogy a
hét végén család-barát közönségük előtt megmutassák a
színjátszás közösségépítő alkotóerejét.
Sajnálatos és egyben örömteli tény, hogy úszó táborunk létszámát az oktatási célok érdekében maximálnunk kellett. A
napi két edzéssel, kirándulással, városnézéssel tarkított programon kellő vízbiztonságot szerezhettek a csöppségek.
Floorball táborunkban a sportág régi és új szerelmesei találkoztak, hajtották a lyukacsos labdát és a spinning bringát,
járták a város és a környék nevezetességeit.
G.S.
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SZOLGÁLTATÁS

Pomoptik 20 éve Pomázon

Pálfi Beáta

1994. május 2. örökre emlékezetes marad számunkra. Ezen a napon nyitottuk
meg üzletünket, Pomáz
első optikájaként.
A nyitás előtt a cég tulajdonosa, Pálfiné Farkas Katalin, 16 évig szakoktatóként dolgozott, aktívan
hozzájárulva a szakma új és
tehetséges képviselőinek
kineveléséhez. Szakmai fejlődését ezekben az időkben
is fontosnak tartotta, így
1992-ben sikeresen letette
a látszerész mestervizsgát.
Saját üzlete vezetése mellett

évek óta a Magyar Látszerész Szövetség elnökségi
tagja. Ezüstkoszorús látszerész mesterré avatták 2008ban (kicsit olyan ez, mint a
színészek között az Oscar
Díj).
1994 óta eltelt 20 év, sok
minden történt, költöztünk
is párszor. Változott a szemüvegek elkészítésének technikája, a szemüvegviselés
kultúrája, divatja is. Jelenlegi helyükön 2009 óta
vagyunk. Jómagam tavaly
végeztem a látszerész iskolában és jelenleg gyakorlati
időmet töltöm üzletünkben,
folyamatosan tanulva a
szakmát.
Optikánkhoz 2009-ben csatlakozott Szentirmay Ágnes
optometrista, aki nagy szakértelemmel és szakmai elhivatottsággal vizsgálja a pácienseket, az Önök kényelmét szolgálva, hogy egy
helyen elintézhessék a szemvizsgálatot és választhassák
ki új szemüvegüket. Természetesen folyamatosan já-

runk tanfolyamokra, képzésekre, tanulunk, fejlődünk,
hogy a legjobbat nyújtsuk
vásárlóinknak
Nagyon sok mindent kaptunk a pomáziaktól az elmúlt 20 évben. Engedjék
meg, hogy most mi adhassunk valamit Önöknek, köszönetet mondva a rengeteg
bizalomért, amit nekünk
adtak, azok, akik nálunk
csináltatták a szemüvegüket

Akciók a

és azok is, akik nálunk fogják a jövőben, akár új vásárlóként, akár visszatérőként. Ha szeretné a következő szemüvegét nálunk
elkészíttetni, hozza el a cikket magával üzletünkbe és
mi megajándékozzuk. A választható ajándékok: ingyenes szemvizsgálat vagy 10
százalék kedvezmény a keret árából.
Páfi Beáta

-ban

Halott már a Törzsvásárlóink Klubjáról? Ha elégedett volt velünk és szeretné új
szemüvegét is nálunk készíttetni, akkor igényeljen törzsvásárlói kártyát. Ennek
a felmutatásával következő vásárlása végösszegéből 50 ezer Forint alatt 10%, 50
ezer Forint felett 15% kedvezményt adunk! A kedvezményt igénybe veheti mindaddig, míg 2 évente vásásrol üzletünkben. Tehát mi nem azt kérjük, hogy egy
bizonyos összeget költsön el nálunk, csupán azt, hogy maradjon hűséges hozzánk. Mert mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy elégedetten távozzon
tőlünk. Szeretné, ha rokona vagy ismerőse is részesülne a kedvezményből? Ha először jár üzletünkben, és Önnel
együtt jön, akkor 5% kedvezményt adunk első vásárlása összegéből (ha elégedett velünk, akkor ő is igényeljen
törzsvásárlói kártyát és a következő vásárlása összegéből 10 vagy 15% kedvezményt kap). A „régi vevőnk”, a
kártya tulajdonosa, is jutalmat kap azért, mert ajánlott minket valakinek. Ő a következő vásárlása összegéből a
10, HELYETT 15% (50 ezer forint alatt) vagy 20% (50 ezer forint felett) kedvezményt kap! Folyamatosan különböző akciókkal lepjük meg kedves vásárlóinkat.
Jobban tetszik egy ideiglenes akciónk? Válassza azt! A két fajta kedvezmény nem
vonható össze, de ne féljen, felírjuk ezt a vásárlást is, hogy ne essen ki törzsvásárlóink köréből.
Ha nálunk készítteti szemüvegét, akkor az eredetielg 5000 Ft értékű teljeskörű vizsgálatért csak 2000 Ft-tot kérünk. A program részleteiért érdeklődhet üzletünkben,
vagy elérhetőségeinken.
x.

Pomoptik Kft.

2013 Pomáz, József Attila utca 17., Csikóvár Üzletház
www.pomazioptika.hu, www.facebook.com/PomoptikBt
Tel.: 06 20 982 1142
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.00, Szombat: 9.00-12.00
info@pomazioptika.hu

Pálfiné Farkas Katalin
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EMLÉKEZET

A

A Szent Jobb legendája

z iskolai tanulmányaink alapján
azt hihetjük, hogy sokat tudunk
az első királyunkról, Szent Istvánról. Pedig a történészek máig nem
tudták bebizonyítani, hogy a kereszténység felvételében, az államalapításban mi kapcsolható az ő nevéhez, és mi
az elődeiéhez? Az uralkodásának idején keletkezett feljegyzések nagyon
gyérek, az életét nem foglalták írásba,
a sokat emlegetett legendái csak halála
után fél évszázaddal keletkeztek a XI.
század hetvenes éveiben. Akkor is
azért foglalták írásba őket, hogy a szentté avatás esélyeit növeljék. A korabeli
feljegyzéseknek komoly akadálya volt,
hogy a latin nyelvet Szent István tette
hivatalossá, de az legalább száz évig
alig jutott ki a királyi adminisztráció
falai közül. A király személyiségéről
semmit sem tudunk. A róla alkotott
kép: kereszttel a kezében, karddal harcol a pogányság ellen. De még ezt a
„portrét” is sokszor átrajzolták a későbbi korokban élők csoport, vagy
egyéni érdekeik szerint. Pedig az első,
nyugati keresztény szokásokkal koronázott királyunk életművének jelentős
része messze túlélte korát, az állami és
egyházi szervezettel és törvénykönyveivel együtt.
Még homályosabb a magyar nemzeti
és keresztény ereklyénk, a Szent Jobb
története. A szent király természetes
úton mumifikálódott jobb kezéről van
szó, amelyet ma már csak a csuklótól
láthatunk, a fel és alkart a szentté

avatás 1083. óta eltelt századokban
ereklyeként elajándékozták. A legendák a sír felnyitásának körülményeit s
a csodákat bőségesen tárgyalják. Az
egyik azt meséli el, hogy a Szent István
halálát követő trónharcok idején a
fehérvári káptalan, Merkur a bazilika
alatti sírkamrában elrejtette a holttestet, s akkor választották le róla a
jobb kezet, amit aztán Merkur el is vitt

Tóth Pálné

Pomáz Díszpolgára emlékére

Harminc évig vezető

Tóth Pálné, Mária néni élete igen
gazdag volt fordulatokban. A második világháború utolsó évében a
fővárosi Vaskapu utcai házuk
bombatalálatot kapott, s teljesen megsemmisült. A
fiatal lány titkárnő lett Budatétény-ben, a gumigyárban.
Aztán kiszolgált egy pékáru üzletben. Szorgalmasan
tanult és elvégezte a négy polgárit, ami akkor nagy
dolognak számított.
Ekkoriban vásároltak lakást Pomázon, a Jankovics utcában, amelyben a család jelenleg is él. Először a Háziipari Szövetkezetben helyezkedett el könyvelőként,
majd a Panni boltban lett pénztáros. Nyugdíjasként
könyvelt a KIOSZ-nak, könyvtárosként dolgozott a
művelődési házban.
1980 és 2001 között vezette a Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Klubját. A közösség többször nyert
OMÉK nagydíjat, s országos hírűvé vált. A város
képviselő-testülete 1996-ban Pomáz Díszpolgára címmel tüntette ki.
Július 9-én, 93 éves korában hunyt el. Emlékét kegyelettel őrizzük.
V.
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a birtokára. Szent László király ment el
érte, s az őrzésére megalapította a
szentjobbi apátságot. Trianon óta
Romániában van a település. Hartvik
győri püspök nem említi Merkurt, szerinte a 45 éves nyugvás után Szent
László táratta fel a sírt. A Szent Jobb a
török hódoltság alatt Boszniába került,
majd a raguzai dominikánus kolostorba. 200 évig senki nem tud róla, majd
1771-ben Mária Terézia Schönbrunnba
szállíttatja. Onnan a budai vár Zsigmond kápolnájába, majd az angolkisasszonyok zárdájába kerül. 1862ben új ereklyetartót csinálnak neki (az
eredetit az Esztergomi bazilikában
őrzik). 1938-ban körbehordozzák az
országban. A második világháborúban
Salzburgban rejtik el. Az amerikaiak
hozzák vissza Magyarországra. 1945.
augusztus 20-án körmenetet tartanak,
aztán elrejtik a Szent István bazilika
páncélszekrényében. 1987. augusztus
20-án Paskai László a Szent István
bazilikában felszenteli a Szent Jobb
kápolnát, azóta ott őrzik. 1989. óta újra
évente megrendezik a körmenetet.
Olyan történészről nem tudunk, aki
kijelentette volna, hogy a kéz minden
kétséget kizáróan Szent Istváné volt.
Sőt, többen közülük ezt cáfolják.
Egyesek bizonyítékot látnak arra, hogy
az ereklye egy egyiptomi múmia jobb
kézfeje. Talán a tudomány egyszer
megnyugtatóan fényt derít erre a rejtélyre is.
Vicsotka

„Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld ízét,
A csillagot fönn és a felleget.”
/Juhász Gyula/

Köszönjük mindazoknak,
akik mellettünk álltak
ezekben a nehéz órákban,
napokban, fájdalmunkban
osztoztak és utolsó földi
útjára kisérték
szerettünket.

Kiss Pál János
tanár
(1944-2014)

Drága emléke örökké a szívünkben él.
„Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni
nélküled”
Gyászoló család

KÖZÉLET

Köszönet Pomáznak

Amint erről már lapunkban beszámoltunk május elején
rettenetes árvíz pusztított a Délvidéken a Duna mentén.
A hírek hallatán a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtésbe kezdett, amelyhez Vicsi
László polgármester javaslatára Pomáz város önkormányzata is csatlakozott: kétszer kétszázezer forint
támogatást szavazott meg a város a boszniai és a szerbiai
árvízkárosultaknak. Mindezt Bosznia-Hercegovina
nagykövete, Zeljko Janjetovics személyesen köszönte
meg Vicsi Lászlónak és Bogdán Péternek a nemzetiségi
önkormányzat elnökének.

A nagykövet a találkozó alkalmával döbbenetes adatokat
közölt. Az árvíz huszonhárom honfitársuk életébe került,
kilencszázötvenezren (azaz a lakosság csaknem egynegyede!) maradtak otthon nélkül. Az ország területének egyharmada víz alá került. Az összesített kár nagyjából kétmilliárd eurónak felel meg, ami a GDP 15 százalékát teszi ki.
Ilyen mértékű kárt árvíz még sehol a világon nem okozott.
Janjetovics kiemelte, hogy nemzetközi segítség nélkül
országa nem lesz képes talpra állni. Ilyen súlyos helyzetben
minden segítségnek örülnek, legyen az bármekkora is.
Nagyon várják azt a nemzetközi konferenciát, mely csak-

nem ötven ország - köztük Magyarország - részvételével
Bosznia-Hercegovina megsegítéséről szól majd. A diplomata a találkozó alkalmával is megköszönte a magyar kormány, az ország lakosainak és ezen belül Pomáznak is a
segítségét.
Vicsi László polgármester elmondta: mi magyarok is láttuk
tavaly a nagy dunai árvíz során, hogy egy-egy természeti
katasztrófa össze tudja kovácsolni a nemzetet, megmozgat
mindenkit hovatartozástól függetlenül. A Duna-menti népek
évszázadok óta küzdenek az árral, gyakran vállvetve összefogva és felülemelkedve etnikai vagy politikai ellentéteken.
A nagykövet és a polgármester egyetértettek abban, hogy
egy ilyen szörnyű csapás után a politikai kérdések marginálissá válnak, s mindenki az újjáépítésre kell, hogy koncentráljon. Vicsi László szolidaritásáról biztosította Janjetovics nagykövetet, s a beszélgetés végén felajánlotta, hogy
a jövő nyár folyamán Pomáz örömmel látna vendégül egy
hét erejéig a Teleky-Wattay kastélyban 50 árvízkárosult
boszniai gyermeket és kísérőiket. A nagykövet természetesen köszönettel fogadta a felajánlást, majd a beszélgetés
zárásaként mindannyian kifejezték abbéli reményüket, hogy
a legközelebbi találkozóra nem ilyen szörnyű okból kerül
sor.
forrás:www.pomaz.hu

Kedves Partnerünk!

Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken. Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége.

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Méret

1/1 (21x29,7 cm)
1/2 (17x12 cm)
1/4 (8x12 cm)
1/8 (8x6 cm)
1/16 (4x6 cm)
1/32 (4x3 cm)

nettó

39.900
19.800
10.000
5.500
3.000
1.500

+áfa

10.770
5.350
2.700
1.485
810
405

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3810
1.905

színes

60.810
30.175
15.240
8.380
4.570
2.290

Példányszám: 5500 db, Formátum: A4
Oldalszám: 20 oldal, ebből 1 fekete-fehér, a többi színes
Terjesztés: Postaládákba,
elérhetőségek: e-mail: pomazi.polgar@freemail.hu, Tel.: 06-20-340-5288
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SPORT - SZABADIDő

Öregfiúk dobogó közelben

Ne kerülgessük: az ifjúsági és az öregfiúk mérkőzéseket
általában kisebb figyelem kíséri, mint az első számú,
„nagy csapatok” meccseit. Meglehet, ez tán nem is akkora baj, hiszen a fiatalokat ez arra inspirálja, hogy jó játékkal, nagyobb szorgalommal és odaadással a favorit
csapatba kerüljenek. Az idősebbek pedig már inkább a
játék öröméért, mint az „örjöngő szurkolók” kedvéért
futnak ki a gyepre. Ugyanakkor a sport - lett légyen az
bármilyen fajtájú és színvonalú - az életünk fontos része a
pályán éppúgy, mint a korláton túl, vagy épp a tévé előtt.
Így aztán örömmel teszünk eleget kötelességünknek, amikor
a pomázi öregfiúk labdarúgó csapatának 2013/14-es évadbeli szerepléséről számolunk be. Az eredmény már magában
is dicséretes: a gárda 47 pontot gyűjtve a negyedik helyet
szerezte meg. A 24 mérkőzésből 15 győzelmet hozott. Ezek
közt akadtak gólzáporosak, mint a Pilisszentkereszt elleni és
egészen szorosak, mint a bravúros siker az előkelő helyen
álló Pilisszentiván ellen. Ez utóbbi éppen az utolsó fordulóban történt, ha a pomáziak nem veszik el a három pontot a
szentivániaktól, akkor csak gólkülönbség döntött volna a
bajnoki cím sorsáról, igaz ebben az esetben is nagy valószínűséggel a Pilisvörösváré lett volna, hiszen a gólkülönbsége kiemelkedően jó volt. A hét vereségből kettőt a tabellán

A Holdvilág-árok O. és K. E. az MTE
Pomázi Osztályával
és a POVEK rendezésével mindenkit hív
az

5.
Pomáz Körül-Belül
teljesítménytúrára

Időpont: 2014. 08. 16.
A cél: Pomáz határán gyalog végigmenni.
12 km félkör: mindenkinek,
28 km kiskör: természetjáróknak,
43 km nagykör: (maratoni) edzetteknek,
55 km teljes kör: aki úgy érzi, képes rá.

A rendezvény futóbarát gyalogtúra!
A kiválasztott távot mindenki saját tempójában
teljesítheti. A rendezők az útvonalról részletes leírást
adnak + a túra napján egyedi jelzésekkel is segítik a
tájékozódást.
Az útvonalon a távtól függően több helyen frissítővel
szolgálunk (édesség, víz, gyümölcs.)
Nevezési hozzájárulás: A távtól függően 600 Ft-tól
1500 Ft-ig.
A szintidőn belül célba érők jutalma a kellemesen
eltöltött időn és a látnivalókon felül emléklap és
kitűző.
Részletek a pomazk-b.hupont.hu honlapon, valamint
a rendezőnél: Pásztor Lajos plujo61@gmail.com
(tel: 0620 532 2691)
A rajt helyszíne: Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár (Pomáz, Huszár u. 3.)
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előttünk végzettektől (Pilisvörösvár, Szentendre) szenvedtük el és ugye jobbtól kikapni nem szégyen. Döntetlent
mindösszesen két alkalommal ért el a Pomáz, májusban a
tabellán mögöttünk álló Leányfalu ellen. A csapat a bajnokság során 87 gólt lőtt, és 54-et kapott.
pp.

Szentendre - Pomáz Fotó: Gerlai Péter

Kék az ég és zöld
a (mű)fű

Az első TAO programban megépült műfüves pályát 2012ben adták át, éppen a mi megyénkben, Halásztelken. Az
„első fecskét” már a következő évben száznál is több hasonló követte szerte az országban. Hamarosan Pomáz is beállhat a sorba, hiszen a városi sportpályán a Pomázi HalmaiEgervári Focisuli és az ICO SE elkészíttette a nagypálya
műfüves borítását, a kerítés és a pályát körülvevő burkolt
járdát. Még egy kis tereprendezés és jöhet az átadás. A TAO
program lényege, hogy az öt látvány csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) a gazdasági társaságok a társasági adókötelezettségük 70 százalékáig támogathatják, vagyis erről az adóbevételről az állam
lemond a kedvezményezett sportágak javára. A támogatásra
alapozta az MLSZ azt a pályaépítési programot, amely nyomán 2013-ig 187 új vagy megújult pályát építettek és ebben
az évben további 120 várható. Ezek egyike lesz hamarosan
a pomázi is.
pp

Ki mit tud a
Balaton partján?

Hogy ki mit tud a Balaton- parton, azt persze nem tudhatjuk,
de hogy a pomázi Holdvilág-árok Dalkör tagjai énekelni
tudnak a magyar tengernél, meg bárhol, ahol fellépnek, azt
most már láthatja, hallhatja ország-világ. Hiszen a Hon-travel Kft. szervezésében megrendezett IV. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on a korábbi elő- és középdöntőn is sikeresen átjutva, Keszthelyen a Helikon Hotelben arany
minősítésben részesültek. A csoportból ezenkívül Palánkai
Imréné és Vörös Sándor szóló énekben ezüst minősítést kapott. Gratulálunk!

Több a rendőr
Pomázon

MOZAIK

Kábítószer: termesztő,
szállítók bilincsben

Az elmúlt egy hónapban két kábítószerrel összefüggő
bűncselekményt derített föl a rendőrség, sajnos mindkettőben pomázi lakosok játszották a főszerepet.
A Szentendrei Rendőrkapitányság közleménye szerint bejelentés érkezett arról, hogy egy pomázi családi házban kábítószert termesztenek. Az információ alapján házkutatást tartottak a címen 2014. június 25-én. Az ingatlanban fejlődőfélben lévő- és szárított kábítószergyanús növényeket, terméseket és magokat, valamint ezek termesztéséhez szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a lefoglalt növény indiai kender és
annak származéka, melyek kábítószernek minősülnek.

Az ingatlant használó T. Gábor 43 éves pomázi lakost a
rendőrök a helyszínen elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt. Az őrizetbe vételét követően a
nyomozóhatóság kezdeményezte a gyanúsított előzetes
letartóztatásának elrendelését.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást M. István 44 éves és M. Péter
29 éves pomázi lakosok ellen. A Police.hu weboldal szerint
a gyanúsítottak Hollandiából Magyarországra csempésztek
nagy tisztaságú kb. 4kg és becslések szerint 80 millió forint
értékű kokaint, hogy azt belföldön tovább értékesítsék.

Már megint

Bár a statisztikák szerint 2013-ban a bűncselekmények száma csökkent, a pomáziak biztonságérzete nem javult igazán.
Ennek adott hangot a testületi ülésen Vicsi László is a
rendőri vezetők beszámolójának tárgyalásakor.
A Szentendrei Rendőrkapitányság örvendetesen gyorsan
reagált a felvetésre azzal, hogy megnövelte a Pomázon
szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát. A rendőrök nem
csak gépkocsival, hanem gyalogosan is járják a város utcáit.
Az intézkedéstől a Szentendrei Rendőrkapitányság a betörések, besurranásos lopások, gépkocsi-feltörések számának
csökkenését, a közbiztonság javulását várja.
A kapitányság közleménye szerint az első eredmények már
néhány nap után jelentkeztek. A lakosságtól több esetben
érkezett elismerés, örömmel fogadták a gyalogosan járőröző
rendőrök jelenlétét a városban.

Igen, már megint egy szomorú kép. Egy dühítő kép. Egy
kép arról, hogy az ember mire képes. Éljen bárhol és legyen bármilyen korú. Van, aki megrendel, elkészít, gondoz egy padot. És van, aki összetöri.
Pedig egy pad olyan jó. Leülünk rá és nézzük szeretett
unokánkat, ahogy a játszótéren lóg a hintán. Átöleljük a
szerelmünk vállát és elmerülünk az örökkévalóságban.
Kicsomagoljuk az uzsonnánkat és beleharapunk. Mert
megpihenni és falatozni és csókolni és örülni jó. Mert
mindez kicsinyesen és csodálatosan emberi. Mert embernek lenni jó! Igen, embernek lenni nagyon-nagyon jó
dolog.
eszté
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NYÍLT TÉR

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük 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:
- Oláh Attila Alex
- Csúcs Levente

2014. 06. 14.

- Demeter Ákos

2014. 06. 20.

- Horváth Tímea

2014. 06. 26.

- Balázs Dániel

- Peregi Koppány Balázs

Augusztusban is minden
szombaton 7-11-ig termelői
piac, a művelődési ház
parkolójában.
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2014. 06. 09.

2014. 06. 17.

2014. 06. 23.

- Schudabek Ramóna

2014. 06. 27.

- Udvarhelyi-Almádi Maja

2014. 07. 10.

- Bencze Boglárka

2014. 06. 29.

HIRDETÉS

Baromfikeltető

Előnevelt csirke kapható!
Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869
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HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 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.

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
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

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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Augusztus

10-én 16.00–20.00-ig
István Király
17-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy
20-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
24-én 16.00–20.00-ig
Viktória
31-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty

Pomázon,
frekventált helyen
irodák kiadók!
Cím:Pomáz,
Rákóczi F. u. 74.
Tel.:06-20-9846-143

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

Szeptember

7-én 16.00–20.00-ig
István Király

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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
AKCIÓ
ÚJ! Garantáltan
fájdalommentes fülbelövés
csecsemőkortól, otthonodban!
Swarovski kristály fülbevalók.
Katalógus kérés:
fulbeloves.vera@gmail.com
Tel.: 06704207221

Tetőfedő-bádogos-ács

munkák, valamint lapos
tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:badogosbela@freemail.hu

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

Konténerrendelés (4, 6, 7, 8, m3),
gépi rakodással is,
sittszállítás,
bobcat rakodógép bérlés,
autószállító tréler bérlés
Tel.: 06-20-662-6802
lupa.laszlo@gmail.com

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

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052
Konténeres sitt szállítást,
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel: +36-30-296-6797.

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

REDŐNYÖK

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

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

HIRDETÉS
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