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TARTALOM

Új év,
új remények

Tisztelt Olvasó! Mint azt Ön
is láthatja, az újévbe fordulva városunk lapja, a Pomázi
Polgár is megújult, átalakult
kissé. Talán a legszembeötlőbb változáson a lap címlapja ment keresztül, de, ha
figyelmesen forgatja az újságot, nem csak a külcsín, a
belbecs is változott némileg.
Reményeink szerint olvasmányosabbá, informatívabbá vált - és válik folyamatosan, hónapról hónapra - az
újság, de ezt inkább döntse
el Ön.
Az újévet mindig új reményekkel kezdi az ember, s
szerencsére a 2012-es év
reményt adó lehet városunk
számára. Hosszú évek óta
mást sem lehetett hallani,
mint adósságot, adósságot
és újabb adósságot. A tavalyi év vége végre beigazolta,
hogy a hosszú ideje folytatott polgármesteri lobbi tevékenység nem volt hiábavaló, s ahogy az már lenni
szokott szinte egyszerre
érett be hónapok, évek kitartó munkája. Még karácsony előtt, három pályázati
forrásból folyt be önkormányzatunkhoz nem kevesebb, mint 110 millió forint,
melyből több korábbi adósságot és hitelt lehetett törleszteni. Így az újév tényleg
új reményeket táplálhat városvezetőben és városlakóban egyaránt, hiszen a
polgármester által is kezelhetőnek mondott adósságállomány tükrében már nem
csak törlesztő részletekről,
tartozásokról és gazdasági
nehézségekről lehet hallani
a városháza táján, hanem,
ha óvatosan és reménykedve is, újfent szóba kerülnek a fejlesztések, az elérhető és fenntartható gazdasági stabilitás.
P. P.
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A polgármester
válaszol

-Tiltakozik-e, ha azt mondom, hogy mint polgármester
2011 karácsonyán jobb volt
a kedve, mint a megelőző
években?
- Nyilván arra a 110 millió
forintra gondol, amiről december 23-án kaptam értesítést,
hogy megnyertük. Valóban
az utóbbi évek legszebb karácsonyi ajándéka volt.
- Ez annyira felemelő, hogy
érdemes a történetét megőrizni az újságban is.
- A fuldoklónak sem hiányzik jobban a mentőkötél,
mint nekünk ez a pénz.
Többször nyújtottunk már be
pályázatot, de a Magyar
Államkincstáron mindig fennakadtunk. Gyakran formai
hibák miatt. Sehogy nem
jutottunk el a döntéshozók
asztaláig. December 21-én
az önkormányzatokért felelős államtitkárságról telefonáltak, hogy néhány önkormányzatnak most tudnak
segíteni, írjunk pályázatot, s
az közvetlenül az államtitkárságra fog érkezni. Olyan
rövid határidőt kaptunk a
pályázat benyújtására, hogy
a polgármesteri hivatal pénzüggyel foglalkozó dolgozói
másnap hajnalig dolgoztak.
A dokumentum elkészült, s
időben megérkezett az államtitkárságra.
- A Pomázi Polgár októberi számában beszélt arról,
hogy dr. Tállai András államtitkárnál járt. Akkor is
pályáztak, de nem nyert a
város. Annak a látogatásnak
lehet szerepe abban, hogy
most „pénz állt a házhoz?”
- Akkor én vagy hatvan
percen keresztül vázoltam a
helyzetünket, az államtitkár
úr együttérző volt, jót beszélgettünk de nem tudott se4 Pomázi Polgár

Száztízmilliót nyertünk

Vicsi László polgármester a Pomázi Polgárban minden hónapban tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.

gíteni. Azóta több kérő levelet írtam, s most végre
eredménye lett az erőfeszítésünknek.
- Tudom, hogy a 110 millió
nem oldja meg az anyagi
nehézségeinket. A sokszorosának is lenne helye. De
levegőhöz juttat. Mire fordítják?
- Három különböző alapból, három különböző
összeget kaptunk. 74 milliót
rövid és középlejáratú
hitelek törlesztésére. Ebből
kifizettük a munkabér hitelt
és a decemberi banki törlesztést. 11 milliót intézményi számlák kifizetésére.
Ezeket csak erre lehetett felhasználni. 25 milliót általános célokra fordíthatunk. Ezt
félretettem a Hősök-terei
körforgalom építésére.
- Ez kevés lesz. Emlékezetem szerint száz milliónál
több a költségvetése.
- Igaz, de az önkormányzat
már az engedélyezési terveket elkészíttette. Legutóbb
azt a hírt kaptam, hogy az
állam a régen ígért 60 milliót
az idén a rendelkezésünkre
bocsátja. A Honvédelmi Minisztérium egyetértésével a
szentendrei helyőrség segítségével a Hősök terén álló
Jankovits szobrot felújítják, s
a tervekben megjelölt helyre
felállítják. A terveket, a kérést
a minisztériumnak már elküldtem. Ezzel újabb 3-5 millió
forintot takarítunk meg.
- Én mindennek nagyon
örülök. Ám kényszerét érzem,
hogy tamáskodjak. Ha mégsem adja az állam a 60 milliót, akkor mi lesz?
- Akkor megcsináljuk saját
erőből. Legvégső esetben kiharcoljuk a szabvány alóli
felmentést.
- Az mit jelent?
-Azt, hogy egyszerűsített
körforgalmat építünk. Ilyenkor a közműveket nem kell
kiváltani. Tudok róla, hogy
több helyen készítettek úgy
körforgalmat, hogy alatta
nem bolygatták a földet. Az
engedélyt a közútkezelő adja.
- Ezek szerint ebben az
esztendőben két beruházásunk lesz. Ebben a gazdasá-

gi környezetben elismerésre
méltó.
- Igen. A felszíni csapadékvíz elvezetés és a körforgalom.
- Lassan ismertté válnak az
önkormányzati törvény részletei. Ezekből azt olvasom ki,
hogy az álom, mely szerint
Pomáz járási központ lehet,
szertefoszlik.
- Sajnos, magam is így
látom. Komoly erőfeszítéseket tettünk érte, de csak
addig volt esélyünk, amíg
országosan 180 körüli járásközpontot terveztek. Amikor
ezt tovább csökkentették,
kiestünk a versenyből. Pest
megyében csak 15 járásközpont lesz, köztük Szentendre. Az a 13 település tartozik hozzá, amelyek a
kistérséget alkották. Majdnem 80 ezren leszünk. Pedig
de szép lett volna Budakalásszal, Csobánkával, Pilisszenkereszttel, Dobogókővel
a Pilisi, vagy Dera völgyi
Járás! Hiszen összeköt bennünket a közlekedés, a hatósági munkák, a csatornarendszer, a tűzoltóság, a
hagyományok, a nemzetiségek.
- Jó hírek jönnek viszont a
városi sportkörről. Azt az
utcáról is látni, hogy a klubházon kicserélték az összes
nyílászárót. A közelmúltban
tárgyalt az SE vezetőségével.
Miről beszéltek?
- Arról a helyzetről, hogy
az új törvény alapján a gazdasági társaságok az adójukból támogathatják az öt kiemelt sportágat, köztük a
labdarúgást Az MLSZ műfüves pályaprogramot indított.
Egervári Sándor szövetségi
kapitány komoly befolyással
rendelkezik. Remélhetőleg
ez első pályák egyikét Pomázon építik fel. A költségek
90 százalékát az MLSZ állja.
Ehhez kell a 10 százalékot
megszerezni és a pályának
helyet biztosítani. Felvetődött, hogy a meglévő műfüves mellé telepítjük.
Azonban ehhez a szerb
temetőből kellene egy darab.
A temető nem sport rekreációs övezethez tartozik, ezért
a rendezési tervet is módosí-

tani kellene. Az Alcseviczában lenne hely, de onnan
hiányzanak a közművek. A
kiépítésük 80-100 millióba
kerülne. Arra is gondoltunk,
hogy a művelődési ház és a
posta
közötti
területet
vizsgáljuk meg. Végül a
legcélszerűbbnek azt találtuk, hogy a meglévő pályát
műfüvesítik, a kicsi műfüvest kibővítik, s mellé még
telepítenek egy kisebbet.
- Itt a költségvetés készítésének ideje. Jól haladnak vele?
- Sajnos nem. A parlamentben egymás után fogadják el
a törvényeket. A mi erőnket
lekötik a jogharmonizációhoz kapcsolódó kötelező tennivalók. Az országos költségvetés törvénykezéseit csak
február közepén fogjuk
megismerni. A testület majdnem minden héten ülésezni
fog. A költségvetés beadásának határidejét szeretnénk
betartani. Ha nem sikerül,
nem lehet minket mulasztással vádolni, mert nem a mi
hibánkból következik be.
- A hónapról hónapra
ismétlődő interjúkban szinte
soha nem beszéltünk arról,
hogy a polgármesterség mellett választókerületi képviselő is. Ezt a feladatot hogyan
látja el?
- A hétfői fogadóóráimon.
Az elmúlt években a Tiszolczy lakótelepről egy-két
kérés érkezett, a 2010-ben
hozzátoldott Bocskai utca
környékéről még annyi sem.
Ami nem jelenti azt, hogy
nincsenek problémák. A Mátyás Király Általános Iskola
és a Jókai utcai óvoda környékén meg kellene oldani a
parkolást és a vízelvezetést.
Ezek tervei lassan elkészülnek. Amint lesz állami támogatás, rendezzük a környéket.
- Két hónapja beszéltünk
arról, hogy az útpadkára
kitett veszélyes akadályokat
eltávolíttatja. Történt valami
azóta?
- A munka folyik. Tudok
egy-két emberről, aki felszólítást kapott a kövek,
karók, egyebek eltávolítására. Jöttek reklamálni, elmagyaráztuk nekik, hogy a
törvény, az törvény. Megértették.
Vicsotka

Magyar Kultúra
Napja

ZENE-KÉP és KÖLTEMÉNY című szerkesztett műsorral emlékezett a művelődési
ház a Magyar Kultúra Napjára.
A programban Berta
Zsolt, Konczek József és
Orgoványi Anikó írásai,
Fehér Juli és Juhász Károly színművészek, Farkas Annamária és Nagy
Koppány népzenészek,
Kiss János festőművész

és a Somodi László Képzőművész Stúdió, Seres
János szobrászművész, a
Pomázi Mátyás Király,- a
Német Nemzetiségi,- és a
Sashegyi Sándor Általános Iskola tanulói szerepeltek.

Január 21-én a KÁRPÁTIA zenekar adott teltházas koncertet a
művelődési házban. A vendég együttes a Szomorú Péntek volt.

KULTÚRA

LOPÓZZ A magyar
MELLÉM politikai
kultúra
nagy napja
-címmel jelent meg Orgoványi Anikó verseskönyve,
melynek pomázi bemutatója december 14-én volt a
Művelődési Házban.

A 111 oldalas kötet, 2011. 11.
11-én jelent meg a Kráter kiadó
gondozásában, a szerző születésnapján. Orgoványi Anikót
Pomázon pedagógusként, a
Zöld Szív Mozgalom motorjaként, képzőművészként ismerjük.
Verseit kötetbe szedve először
olvashattuk ez estén. A kiadó
vezetője, Turcsány Péter bevezetőjében a szerző életútját, a
sokszínű személyiség varázsát,
az angyali boszorkány varázslatát emelte ki. Varázslat, melyben a misztika, a nagy ívű gondolatok, rímbravúrok épp úgy
megjelennek, mint a személyes
líra érintése.
„Orgoványi Anikó nem konfekciós vers-pulóvereket köt, nem
szabásminták alapján alkot, de
motívum-élmények /vágyai szerint vers-mandalák/ sokaságát
hímezi költészete vásznaira. ”írja Turcsány Péter a könyvajánlóban.
Az est programjában szerepet
kaptak a kötet tematikailag is
meghatározó versei, az élettérhez, az otthonhoz, családhoz
kötődő versek /Pomáz, A vörösbor dala,/, az országos verspályázaton díjazott versek /A
magyar bor himnusza, Kék
könnycsepp/, a személyes én
költészet darabjai /Villanás,
Lopózz mellém, Futás/ és az
ünnepek közelsége okán a Karácsony.
A versek tolmácsolói között
voltak szépreményű fiatalemberek: Békefi Fanni, Békefi Ármin, tapasztalt előadóművészek:
Kardos Katalin, Végső Ildikó
és más területről érkező versbarátok: Ujj Zoltán, Gáspár
Sándor.
A versek hallatán ismerős szerepek új formáit, a flaszter és az
égbolt szabadságát, a költészet
sokszínű szépségét éltük.
gs

SZOMBATONKÉNT SZÍNHÁZI STÚDIÓ a Pomázi Művelődési Házban

Február 11-én szombaton indul a Függő Színpad Pomázi Stúdiója. A csoport vezetője, Szalóky B. Dániel a
Ruszt József vezette Független Színpadnál kezdte pályafutását. A társulatnál olyan neves ismert művészek játszottak, mint Kalocsai Miklós, Gábor Miklós, Avar István, Jordán Tamás, Kaszás Géza, Szervét Tibor, vagy a
Pomázon élő Bagó Bertalan, Fehér Juli és Juhász Károly.
A Ruszt-féle társulat nevében a politikai távolságtartás és a Hont Ferenc által 1937-ben alapított színház előtti
tisztelet dominált. Dániel az idő múlásával belátta: a kultúra, s vele együtt a színház sem lehet független, igenis
függő. A budapesti és vidéki tanítványok közül többen végzett színészként dolgoznak /Stefanovics Angéla,
Chován Gábor, Welker Gábor/.Az induló stúdió célja, fellépésre alkalmas színészek, pódiumi előadók képzése,
a színészi adottságok felismerése, fejlesztése, az irodalmi és színházi műveltség bővítése. Mindeközben persze
nem maradnak el a társulati előadások, bemutatók. Szalóky B. Dániel rendezéseit Budakalászon a Dzsungel
könyve és A félőlény c. előadásokon, Pomázon pedig a művelődési ház nyári táborában ismerhették meg.
Február 11-től, szombatonként 9-12 óráig várjuk a színház, a színjátszás iránt érdeklődő 12-20 éves fiatalokat.

A Magyar Kultúra Napjának
előrehozott megünneplésén
Pomázon, a Teleki-Wattay
Zeneiskola nagytermében a
Himnusz eléneklése után
Turcsány Péter, a város képviselője és a Kráter Műhely
Egyesület elnöke kivételesen politikai hírrel kezdte
ünnepi beszédét:
„Politikai kultúránk nagy
ünnepévé tette a mai napot
Orbán Viktor miniszterelnökünk Brüsszeli felszólalása
és a nemzeti szuverenitásunk ellenzőivel szemben
felsorakoztatott nemzetközi
szimpátia. Megmérettettünk,
de nem találtattunk könnyűnek!”
A továbbiakban a szónok
hangsúlyozta, hogy a világ
hírportáljai piros-fehér-zöldre festették ezt a január 18át. „Egy erős európai láncszem megerősítésének napja ez, a nem kis lélekszámú
és mindenképpen több mint
ezer éves, nagy kultúrájú
nemzet jogos önvédelmi sikerének napja.”
A Muzsikás együttes a rendezvény folytatásában fergeteges, világszínvonalú
műsorral okozott nagy gyönyörűséget a jelentős számú
ünneplő közönségnek. Az
immár világhírű zenészek
között föllépett Petrás Mária Pomázon élő csángómagyar népdalénekes is. Az
Együttes a Dyjon-i Bartókiádára készülve tartotta
meg elutazásuk előtti utolsó
hazai hangversenyét, a bevételekből segítve a Zeneiskola további működtetését.
(Kráter-Pressz)
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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.

JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

Teljes egyetértésben

Az idei év első testületi ülését tartotta városunk
önkormányzata január 24-én. Az évi első ülésen – mint az várható volt – mind a tizenegy
képviselő megjelent, így teljes létszámban dönthettek a tíznél is több napirend ügyében.

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 páros hónap 2. hétfõjén 18 órakor tart
fogadóórát a Szt. Miklós téri Karitász Házban.
Aktuális kérdéseiket elõzetesen is jelezhetik a
turcsany@krater.hu email-címen.

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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Napirend előtt kellemes kötelességének tett eleget Vicsi László polgármester,
amikor az Arany Katedra
díjat adta át Átsné Papp
Máriának. Majd a szokásokhoz híven a lejárt határidejű
határozatok elfogadásával
kezdődött meg az érdemi
munka. Ezután a Hamargyűjtemény ügyében érkezett előterjesztésről döntött
egyhangú egyetértéssel a
testület, miszerint a hagyatékadó családja félmillió
forintért visszavásárolhatja
a gyűjtemény megmaradt
részét.
S, ha már az ülés elején
kellemes kötelességnek kellett megfeleljen a polgármester, legalább ilyen kellemes bejelentési kötelezettsége volt tájékoztatni a testületet arról, hogy a tavalyi
év végén kapott egy telefont
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárságáról, s legnagyobb örömére
közölték vele, hogy azon
kevesek közé tartozik városunk, akik számára az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt
pályázatot újra megnyitot-

ták, s nyolc óra áll rendelkezésre újra beadni a pályázatot.
- A rendelkezésre álló rövid
idő ellenére sikeres pályázatot tudtunk tető alá hozni mondta a polgármester. Melyet beadtunk, s rá két
nappal, december 23-án a
meglepetést tovább fokozva
hívtak a parlamentből, hogy
a beadott pályázatunkkal 25
millió forintot nyertünk, és
az egyéb lobbi tevékenységünknek köszönhetően
újabb 74 millió forintot kaptunk a rövid lejáratú kölcsöneink törlesztésére, illetve a munkabér hitel visszafizetésére és hogy teljes
legyen az örömünk, még 11
millió forintot ítéltek meg
számunkra az intézményi
rezsiszámlák kifizetésére.
Összességben tehát a sikeres
lobbi tevékenységünknek
köszönhetően 110 millió
forintnyi összeghez jutott
városunk! Az elmúlt közel
tíz évben településünk önkormányzatának éves szinten a maga előtt görgetett, a
következő évre áthúzódó
számla állománya a 300 és
400 millió forint közé volt
tehető. Ezt a tartozási állo-

IDÕSZERÛ

mányt a „karácsonyi” segítséggel valamint azzal, hogy
december elején sikerült a
Duna Aszfalttal megegyeznünk, s így egy 130 millió forintos inkasszót kivédenünk,
az idén januárra a korábbi
évekhez képest az összeg tíz
százalékára sikerült csökkentenünk az áthúzódó
számláinkat, mely sokkal
kezelhetőbb és biztatóbb
állapot.
A polgármesteri bejelentések sorában azonban nem
csak jó hírek szerepeltek.
Így Vicsi László kénytelen
volt beszámolni arról is,
hogy a közmunka program
a dolgok jelenlegi állása
szerint legfeljebb 1-2 évig
marad fenn a jelenlegi
struktúrában, az állam a továbbiakban a már így is
erősen csökkentett finanszírozást sem biztosítja, így
ezzel a kérdéskörrel is hamarosan foglalkoznia kell
az önkormányzatnak. Mint
ahogy fejtörést okoz a tűzoltóság helyzete is. Fejtörést,
mert az öt település által létrehozott tűzoltó örs finanszírozás 13 millió forinttal
csappan meg – ahogy erről
a katasztrófavédelem vezetője tájékoztatta Vicsi Lász-

lót pomázi megbeszélésük
során. A polgármester számításai szerint a finanszírozás ilyen mérvű csökkenésének következtében az
öt településből Pomázra eső
többletköltség 5 millió forint körül várható, melyet
kénytelen lesz a város kigazdálkodni.
A bejelentések sorát a döntések sora követte, így a
képviselők döntöttek a
Tájékoztatási
Nonprofit
Kft. alapító okiratának módosításáról. Szintén döntés
született egy újabb közalkalmazotti státusz létrehozásáról a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.
Tárgyaltak továbbá a képviselők a Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsőde nyári zárva
tartásáról is, melynek kapcsán Halászné Gambár Mária képviselőasszony kérte
az intézmény jelen levő
vezetőjét, hogy ha egy mód
van rá, az egy hónapos szünet alatt is próbálják meg
biztosítani a bölcsődei ellátást azon gyermekesek számára, akik a nyári szünet
alatt sem tudnák hová elhelyezni kisgyermekeiket. Az
intézményvezetőt Vicsi László felkérte, hogy vizsgálja

meg ennek lehetőségét.
Jegyzői előterjesztésre a
testület elrendelte a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
végelszámolását, s végelszámolónak az eddigi ügyvezetőt, Falics Bélát kérte
fel. Döntés született továbbá a Szent Miklós Alapítvánnyal megkötendő ellátási szerződésről is. Szabóné Bartholomaei Krisztina
jegyző asszony előterjesztéséből kiderült, hogy a
kötelező családsegítési feladat ellátására szintén csökkent az állami támogatás, s
az alapítvány emiatt magasabb kiegészítő támogatást
kért. A jegyző asszony javasolta kért támogatás megítélését, s azzal indokolta
javaslatát, hogy ha önkormányzati intézménynek kéne ellátnia ezt a feladatkört,
jóval költségesebb lenne az,
mint így, az alapítvány támogatásával.
A testület ezek után rendkívül gyorsan döntött még
az élelmezési normák és
térítési díjak megállapításában, melyen a szolgáltató
nem változtatott a tavalyi
évhez képest, így csak az
ÁFA változás miatt volt
szükség a rendelet módosí-

tására. Döntés született két
kisebb ingatlanterület ügyében, mindkét esetben úthoz
csatolásról volt szó, mint
ahogyan a folyószámla hitelkeret igénybevételéről is
voksoltak a képviselők, s
tizenegy igennel meg is
szavazták azt. A tizenegy
igen egyébiránt szinte a teljes testületi ülésre jellemző
volt, alig volt tapasztalható
tartózkodás, nem szavazatott pedig egyik képviselő
sem adott le, így elmondható, hogy a 2012-es év első
testületi ülés teljes egyetértésben zajlott le.
Februárról szólva az ülés
zárásakor elhangzott, hogy
mivel az év végén elfogadott rengeteg új törvény
végrehajtási
környezete
még nem tisztázott, így az
önkormányzat teljes februári programja folyamatosan
változik. Természetesen lesz
a szokásos civil fórum, illetve közmeghallgatás, ám
amíg a törvényi szabályozás
körül nem tisztázódik minden pont, addig a közmeghallgatáson adható érdemi
válaszok is eléggé kérdésesek.
P. P.
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Arany Katedra díj a munka elismeréséül

M

int azt üléstermi beszámolónkban már
leírtuk, az idei év első
testületi ülésén, napirend előtt
kellemes kötelességének tett
eleget Vicsi László polgármester, amikor az Arany Katedra
díjat adta át Átsné Papp
Máriának, a Mátyás Király
Általános Iskola korábbi igazgatójának, jelenlegi igazgató
helyettesének. Az Arany Katedra Emlékplakett az oktatási miniszter által adományozható egyik legmagasabb
szakmai elismerés. Azoknak
az óvodai, általános iskolai,
szakiskolai és középiskolai
oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak
adományozható, akik hosszú
időn át a gyermekek oktatásanevelése érdekében kiemelkedő munkát végeznek. Az emlékplakettet évente 100 személy kaphatja.

- Először is engedje meg, hogy gratuláljunk a kitüntetéshez! Eléggé
meglepettnek látszott a testületi
ülésen, amikor polgármester úr
átadta Önnek az Arany Katedra
Emlékplakettet… Nem tudott róla,
hogy ilyen elismerésben részesült?
- Köszönöm a gratulációt. Valóban
meglepődtem a kitüntetés átvételekor. Ezt megelőzően egy megszokott testületi ülésre érkeztem,
semmi rendkívüli eseményre nem
számítottam. A szervezésében és
lebonyolításban résztvevő csoport
tagjai ezt utolsó pillanatig titokban
tudták tartani.
- Botorság lenne azt kérdezni, hogy
mivel érdemelte ki az oktatási miniszter által adományozható egyik
legnagyobb szakmai kitüntetést,
hiszen a pomáziak jól ismerik
munkásságát! Az a kérdés viszont
nyugodt szívvel feltehető, hogy
milyen érzés egy ilyen szűk társa8 Pomázi Polgár

ság tagjának lenni? Az Arany
Katedra Emlékplakettet ugyanis
évente legfeljebb száz pedagógus
kaphatja meg.
- Arra soha nem gondoltam, hogy
valaha is egy olyan kitüntetést kapok, ami keveseknek adatik meg.
Éppen ezért nagyon örülök, hogy
ebben a megtiszteltetésben részesülhettem.
Az elismerés valóban jólesik, viszszajelzés arról, hogy munkám nem
volt hiábavaló.
Egy-egy jó szó, bíztatás eddig is jól
jött, főleg azoktól, akikért - vagy
akikkel együtt dolgozok.
Ez a meglepetésszerűen jött kitüntetés egy újabb lendületet adott
ahhoz, hogy ezekben a nehéz időkben is legjobb tudásom szerint végezzem a rám háruló, egyre nehezebb feladatokat.
- Nem tudom, Ön miként volt vele,
de az emberek többsége a munkája
ilyen jellegű elismerésekor kicsit
számot vet a múlttal, visszagondol
az elmúlt évekre, s talán jólesően

nyugtázza, hogy amit évek hosszú
során át tett, azt mások is elismerik…
- Valóban visszagondoltam az iskolában eltöltött évekre, évtizedekre,
ahol tanárként, majd 16 évig igazgatóként dolgoztam. Átgondoltam
milyen célokat fogalmaztam meg
az induláskor, mi valósult meg az
elképzeléseimből, mennyire sikerült az iskola arculatát úgy alakítani, ahogyan azt megálmodtam.
Mindenekelőtt egy gyermekközpontú iskolát akartam kialakítani.
Ehhez fontosnak tartottam a kollégák és az iskola valamennyi dolgozójának bizalmát megszerezve,
kiérdemelve egy jó csapatot alkotni, akik együtt dolgoznak velem. A
közös munkában a szülők támogatására is építettem, ennek érdekében igyekeztem minél több lehetőséget nyújtani számukra abban,
hogy az iskola életébe betekintsenek, és annak részesei legyenek.
Tantestületünk sokszínűségének
köszönhetően sikerült új hagyományokat teremteni és megőrizni,
amelyek mozgalmassá teszik mindennapjainkat. Az is a kollégák kitartó munkáját dicséri, hogy az
évek során sikerült iskolánknak
egy-egy címet és rangot megszerezni - és megtartani. Remélem,
igazgatói pályafutásom során sikerült maradandó értékeket létrehoznom.
- Talán nem túlzás azt állítani, hogy
a személy kitüntetése valamilyen
mértékben az intézménynek, a benne folyó munkának is szól. Az iskolában miként fogadták ezt az elismerést?
- Ha egy intézmény vezetőjét kitüntetik, az egyben az intézményben
folyó munka elismerése is. Ezért
valamennyien, akik munkámat
segítve együttműködtek velem, ezt
örömmel fogadták. Még egyszer
köszönöm ezt a kitüntetést mindazoknak, akik ehhez hozzásegítettek.

OKTATÁS

Pomázi diákok ajándékai kobátfalvi
gyerekeknek

Hagyományteremtő jótékonysági
akciót indított idén a Német Nemzetiségi
Általános Iskola.

Évek óta érkeznek városunkba ajándékcsomagok
németországi testvérvárosunkból, Oberhausen-Reinhausenből. E kapcsolat alapján született meg az ajándékgyűjtés gondolata az iskola
igazgatónője fejében.
Ajándékozzák meg pomázi
gyerekek is határon túli társaikat! A cél az volt, hogy a
gyerekek megérezzék, milyen jó másoknak örömet
szerezni. Megtanulják, hogy
azokat az értékeket, melyekről naponta hallanak az iskolában tanáraiktól és otthon
szüleiktől, be kell építeni a
mindennapokba, hogy elnyerjék funkciójukat. Fogalmak, mint segítség, önzet-

lenség csak gyakorlatban
működve értékesek igazán.
A kezdeményezéshez egymás után csatlakoztak a
diákok, szülők és az iskola
dolgozói. A gyerekek boldogan vettek részt a gyűjtésben, válogatták otthoni
játékaikat, mi az, amivel
örömet tudnának szerezni.
Hétről hétre egyre nagyobb
helyet foglaltak el az iskolában a behozott játékok,
könyvek, ruhák, édességek,
amelyeket szüleik segítségével választottak ki a tanulók.
Az ajándékokat tanáraikkal
becsomagolták, majd Herpai
Sándor segítségével sikerült
eljuttatni Kobátfalvára.
Szeretnénk köszönetet mon-

Kedves Barátaink!

Azzal kezdjük, hogy iskolánk tanulói és nevelői
nevében sikerekben gazdag boldog Új Esztendőt kívánunk a pomázi barátainknak, mindazoknak, akik
ránk gondoltak és mindazoknak, akiket közel 20
éves barátságunk alatt megismerhettünk. Köszönjük,
hogy karácsonykor kellemes és kedves meglepetésben részesítették iskolánk tanulóit.
Örömmel vettük Juhár Marika tolmácsolásában a
hírt, hogy a német iskola vezetősége, nevelői és tanulói, politikusok és civil szervezetek mit terveznek
„elkövetni” velünk. Jól esett, hogy a 2002 után megszakadt, döcögő kapcsolatunk egy új kihívás elé állhat újra.
A pomázi barátaink terve, a csomagok ügye csak a
kollegák körében terjedt el, hisz meglepetést akartunk a tanulóknak. Izgalmak közt pakoltuk át iskolabuszunkba a Scorpion Trans cég rezidenciáján a
gondosan, szépen összeállított csomagokat, s helyeztük el a fizikai laborban. Titokban egy csoportot
állítottunk össze a VII. és VIII. osztályos kislányokból, akiknek feladata az volt, hogy a csomagok tartalmát csoportosítsák és a 106 csomagot összeállítsák, a gyermekek életkorát figyelembe véve. Hogy
ez nagyon jól sikerült, az nem csak a kislányok

dani még dr. Juhár Jánosnénak, Hernádi Ferencnének,
Halászné Gambár Máriának,
Turcsány Péternek, Duró
Imrének.
A gyerekek vártnál nagyobb lelkesedését látva
jövőre bővítjük a megajándékozottak körét, és Erdély
mellett Kárpátaljára és Felvidékre is szeretnénk karácsonyi csomagokat küldeni.
Év közben kupakokat gyűjtünk egy beteg kisfiúnak,
illetve a pomázi állatmenhelyet szeretnénk labdákkal
és pénzzel támogatni.
Balog Ilona

ügyességének a következménye, hanem a gazdag,
változatos, igényesen összeállított tartalomnak is.
A kiosztásra, december 23-án, a karácsonyi ünnepi
műsor végén került sor. Műsor után Csáki Péter igazgató úr elmondta, hogy mi lesz a meglepetés, s a
gyermekek örömújjongása közepette megköszönte a
távoli pomáziaknak a kedves ajándékot. Majd a
kislány-csapat az osztályonkénti csoportosított csomagokat kiosztotta. Öröm volt nézni, ahogy a kisgyermekek mutogatták egymásnak csomagjaik tartalmát. Köszönjük szépen a kedves élményt!
Az ajándékban részesült gyermekek zöme annak a
generációnak a gyermeke, akik a 90’-es években baráti kapcsolatban álltak a Sashegyi Sándor Általános
Iskola akkori tanulóival. Régi barátaink rá sem ismernének most a falu központunkra, iskolánkra. Templomunknak tornya lett, s a 2005-ös árvíz után felújult
falunk és iskolánk – köszönhetően a többi adomány
mellet a pomáziaktól kapott pénzadománynak is.
Isten éltesse kedves pomázi barátainkat, segítse
céljaik megvalósításában, egy szebb, biztonságosabb
jövő megteremtésében. Mi bízunk a mifelénk szokásos mondásba: „Hegy heggyel nem, december emberrel találkozik.”
Kobátfalva, 2012. január 11.
Csáki Péter - igazgató, Csáki Levente - lelkész,
Bán Gagyi János -tanár
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Ökumenikus Imahét Pomázon

Tanuságtétel volt Pomázon, január 17-től négy napon át
együtt imádkozhattak, elmélkedhettek a római katolikus, a református, a görög katolikus, az evangélikus és
a szerb testvérek.

I

mmár nyugodt szívvel leírható, hogy idén is megrendezték a hagyományos imahetet Pomázon. Az imahét során
- ahogy az előző években is minden nap együtt imádkozhattak, elmélkedhettek a római
katolikus, a református, a görög
katolikus, az evangélikus és a
pravoszláv hívek. Felkeresték
egymás templomait, s mindenütt nagy szeretettel fogadták a
más felekezethez tartozó híveket. A közös misék után min-
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denhol szeretetvendégség fogadta a híveket. Kivétel nélkül
minden helyszínen - legyen az
akár a szerb, a katolikus, a református templom, vagy a Szent
Miklós kápolna - a szeretetről,
az összefogásról, a közös ima és
a felekezetek közötti összetartozás erejéről hallhattunk a legtöbbet. A hívek mindenhol
együtt imádkoztak Magyarország megújulásáért, segítséget
kérve a mi Urunktól ebben a
kritikus helyzetben. Függetle-

nül attól, hogy melyik felekezethez tartozunk - hangzott el közösen és összefogással kell
Magyarország és saját jövőnkről gondoskodnunk. Közös és
legfőbb ige arról szólt, hogy a
sok rosszat, ami körülöttünk
van, csak a sok jóval tudjuk és
lehet legyőznünk. Külön megtiszteltetés volt minden felekezet számára, hogy Vicsi László
polgármester minden helyszínen megtisztelte a hívőket jelenlétével.

HITÉLET
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A

Ősbudán járkálunk…

Holdvilágárok Alapítvány és a Heti válasz
közös kiadásában, Repinszky Tamás és Szörényi Levente szerkesztésében megjelent a „Legendák és valóság a
Pilisben” című könyv, amely
Sashegyi Sándornak állít emléket. Olyan mű, amely térségünk és nemzetünk múltja iránt
érdeklődő Pomázi könyvtárából
nem hiányozhat. Dicséretes,
hogy egy ifjú pomázi hölgy megvásárolta a könyvet, s a városi
könyvtárnak adományozta.
Sashegyi Sándor hagyatékát
eddig nem ismerhették meg az
olvasók. E könyv nyomán esélye teremtődik annak, hogy a
zseniális tereprégésznek és
kiváló megfigyelőnek, aki az
ásatásainak eredményeit mintaszerűen dokumentálta, beteljesedjék a jóslata: -„ Hiszem és
tudom, hogy el fog következni az
az idő -ha már én nem is leszek
az élők sorában- amikor a
pomázi romemlékek, lelterületek
és a Holdvilágárok feletti történeti emlék teljes feltárása
megtörténik, és a napvilágra
kerülő leletek engem fognak
igazolni.”
Tudják-e a pomázi lakosok,
hogy ki volt Sashegyi Sándor?
Eredeti neve Stefán Sándor.
1900. szeptember 21-én született Budapesten. A család 1902ben költözött Pomázra. Az
általános iskola elvégzése után
csak két polgári osztályt fejezhetett be, mert dolgoznia kellett.
Esztergályossegéd, fűtő, hajógépkezelő majd két műtét után
(mások életét mentette a gyárban keletkezett tűzben és súlyos
égést szenvedett) irodasegéd lett
az Első Dunagőzhajózási Vállalatnál. 1938-tól lett nyugdíjas,
díjnokként régészeti ügyekkel
foglalkozik a szentendrei járásban, 1951-től kinevezik a Pest
megyei Tanács VB. Ipari osztá12 Pomázi Polgár

lyának főelőadójává. Rádiószerelő, villanyszerelő mestervizsgát tesz, filmművészeti
képesítést nyer rendezői és
operatőri szakon. Később megtanul latinul, hogy az okleveleket eredetiben olvashassa.
Idézzünk most a „Legendák és
valóság a Pilisben”-ből egy
romantikusnak ható de igaz
történetet. Bresztovszki Ede a
Népszava újságírója, a legjobb
barátja jegyezte le. „Egyszer
Budapesten be kellett jelentkeznie felülvizsgálatra, s két
vizsgálat közben sétálgatva
elvetődött a Nemzeti Múzeumhoz. Bement a Régiségtárba. A
pillantása egyszerre rávetődött
egy üvegszekrény polcain sorakozó cserépedényekre… Dadogva, izgatottan kérdezte az arra
sétáló őrtől, hol olvashatna
valamit ezekről az edényekről.
Az őr elvezette egy szaktudóshoz, és az kissé csodálkozva,
megmutatott a fiatal munkásnak
néhány vaskos könyvet, majd
egy papírlapra felírta a címüket. Így lett régész Sashegyi
Sándor hajógépkezelő húszegynéhány éves korában.”
És milyen régész! Ásott a
Klisza dombon, a Lugi dűlőben,
a Határ-és Új–dülőben, a

Szmolnicán, a Szövőgyár területén, Nagykovácsiban, a Kőhegyen, Nagycsikóváron, a Holdvilágárokban, Csobánkán, a
Mackó barlangban, a Wattay
kastély környékén, a Majdanpoljén, a Rinkovce dűlőben, a
Kolevka-hegyen a Kiskovácsi
majorban. Hosszú jelentéseket
írt a múzeumoknak, reménykedett egy pomázi helytörténeti
múzeum létesítésében. A költségeket általában saját pénzéből
fizette. A hivatalos régészvilág
nem vette komolyan. De sokan
igen. Soproni Sándor, Mészáros
Gyula, Fettich Nándor, gróf
Zichy István, Mályusz Elemér,
László Gyula, Gallus Sándor.
„Életében sok csalódás érte, s
legtöbbször csak a meg nem
értés jutott osztályrészéül”
mondta Soproni Sándor a
temetésén 1958 nyarán. 1960ban felállították a „kamennaja
babás” szobrot mintázó sírkövét. Pomázon utcát és iskolát
neveztek el róla. 2010-ben a
város díszpolgárává választották.
Napjainkban ismét sokan
előveszik a régi okleveleket,
kódexeket, térképeket, határbejárásokat, s rájönnek, hogy a
török kiüzése után meghamisították a történelmünket. Számtalan bizonyítéka van annak,
hogy a Pilis a honvisszavívás
előtt a tatárjárásig a Kárpát
medence szakrális és gazdasági
központja volt. Bizony, Sicambria-Ősbuda, jó része itt van a
talpunk alatt a mai Pomázon.
Óriási kitörési lehetőségünk
lenne, ha Sashegyi félbehagyott
ásatásait folytatnák. A Lochnessi szörnyet soha senki nem
látta, mégis évente százezrek
viszik a pénzüket a tóparti
településekre. Nekünk itt a
rengeteg bizonyíték, megsem
tudunk vele kezdeni semmit…
Vicsotka

Koronát
hozott
Pomázra

A hír az újságírás legrövidebb,
de legtöbb tartalmat hordozó része. A közelmúltban csak ennyi
volt: 2011-ben pomázi lány, a 23
éves Bertók Marianna lett Magyarország szépe, a Miss Hungary. A köznyelv a szép hölgyeket szépségkirálynőknek nevezi.
Szívet, lelket melengetők a
koronáikkal. Nagy dolog ez,
mert Pomáznak még parlamenti
képviselője is ritkán van, nemhogy „királynője!” A cím elnyeréséig azonban buktatókkal
nehezített út vezet, nem lehet az
utcáról „beesve” összegyűjteni a
rózsákat.
- Évek óta kapcsolatban vagyok
a szépségiparral, erősíti meg a
megjegyzésemet, a kedves, bájos mosolyú királynő. Hosszabb
ideje modellkedem, reklámfilmekben szerepeltem, 2011
februárjában megnyertem a
Miss Winter Face szépségversenyét, májusban megjelentem a
CKM címlapján, bemutattam a
BACI fehérneműit. Öt évvel
ezelőtt a tini kategóriából én
képviseltem Magyarországot
Malajziában a világ szépségversenyen.
- Ezek után benevezett a vetélkedőre. Mi történt a jelentkezés
és a győzelem közötti időben?
- A selejtezőkből vagy harmincan mentünk Hajdúszoboszlóra.
Tini és felnőtt csoportban 2-3
napig fotóztak bennünket különböző helyszíneken és beállításokban. Például élményfürdőben.
Innen, hatan jutottunk a döntőbe.
- Ez már óriási siker! De gondolom, a neheze ezután következett. Az igazi, a döntő, az
elsőség. Hogyan készült rá?
- A megszokott napirendemen
nem változtattam. Tornáztam,
tapostam, súlyzóztam, formában
tartottam magam. Aztán a döntő
előtt néhány nappal megbetegedtem. Köhögési rohamaim voltak, szedtem az antibiotikumokat, a gyógyszereket.

Nem kívántam semmit, csak az
ágyat. Úgy éreztem, hogy én
vagyok a legelesettebb, a legcsúnyább. Féltem, hogy nem
tudom a maximumot nyújtani.
Mégis sikerült úgy talpra állnom, hogy a döntőben hoztam a
„formámat.”
- Átfut rajtam a félelem. Ha arra
gondolok, hogy a színpadra
lépek a zsúfolt nézőtér elé, a
vakító reflektoroktól alig tájékozódhatok, hol ilyen, hol olyan
ruhában, s közben még arra is
figyelnem kell, milyen szélesen
és mennyi ideig mosolyogjak,
gombóc gyűl a torkomba. Ilyen
körülmények között miféle „formát” lehet hozni?
- Be kell mutatni, milyen személyiség vagyok. Anélkül, hogy
megszólalnék. Mindezt háromszor. Alapvetően más a járás, a
mosoly, a koreográfia az utcai, a
fürdő, illetve az estélyi ruhában.
Nem lehetek bábu, vagy vállfa,
amire ráakasztottak valamit. Az
ember kisugárzása a legfontosabb.
- Hogyan zajlott a döntő?
- A hat lány egyenként a három
ruhában felvonult a 22 fős zsűri
előtt. Ők pontoztak, s a végén
egy rózsát adtak annak, aki a
legjobban tetszett nekik. Én
nyolc rózsát kaptam a 22-ből.

AKTUÁLIS

Nem rossz arány. Azok is nekem
adták, akiktől nem vártam. A
második helyezettnek öt virág
jutott.
- A korona megváltoztat valamit
az életében?
- Nem változtat semmit. Olyasmit nem érzek, hogy most
különb vagyok másoknál. Kicsit
büszke vagyok magamra, hogy
győzni tudtam. Ha látok egy
szép lányt, s elbizonytalanodok,
eszembe jut, hogy mégis én
vagyok a Miss Hungary, s erről
van egy igazolásom. Ugyanazok
a barátaim, ugyanúgy járok haza
a szüleimhez, ugyanúgy szeretem Pomázt, mint régebben. Be
akarom fejezni a tanulmányaimat a Zsigmond Király Főiskola
andragógia szakán. Szeretnék
fittness vagy aerobic edző lenni,
de vonz a rendezvényszervezés is.
- Az viszont biztos, hogy a lehetőségei megsokasodtak. Például a médiában, a színpadon,
vagy a filmezésben.
- Egy luxus kozmetikumokat
forgalmazó nagy cég weblapján
én fogom bemutatni a termékeiket. Hasonlóról tárgyalunk
egy fürdőruhákat készítő gazdasági társulással is. Ha lehetőségem adódik, kipróbálom a
műsorvezetést. Mindezért tenni
kell, nem várok arra ölbe tett
kézzel, hogy valahová majd
hívnak. A 2012. év első hónapjai
a lehetőségek felméréséről szólnak. Ahogy a népi bölcsesség
megfogalmazza: „Addig kell
ütni a vasat, amíg meleg.”
Vicsotka
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SZOLGÁLTATÁS

A POMÁZI
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
FEBRUÁR
4. szombat 10:00- 12:00
Farsangi álarcos- jelmezes
játszóház, belépő: 300 Ft

11. szombat 10:00-11:00
Tekergő Táncház
Élő zenés táncház kicsiknek
és nagyobbaknak 3-tól 8
éves korig, belépő: 500 Ft
20:00 Hagyományőrző
Magyar Bál

26. vasárnap 10:00- 12:00
„A Félőlény” című musical a
Függő Színpad előadásában
belépő: 800 Ft
28. kedd 10:00- 11:00
„Az Ezeregyéjszaka csodái”
című zenés bábjáték nagy
bábokkal, élőszereplővel a
Maszk Bábszínpad
előadásában, belépő: 500 Ft
ELŐZETES
Március 3. szombat
9:00- 12:00 BABABÖRZE
Asztalfoglalás előzetesen,
600 Ft/ m

MA RI KA KONY HÁ JA

Megkezdődött a farsang. Indul a
báli szezon. Tarka-barka jelmezekkel, maskarákkal múlatjuk az
időt és a kevés napfénnyel vidámító téli napokat. A recept –
nevében legalább - csatlakozik a
télvégi vidámsághoz, de bármikor
tesszük asztalra, mindig sikert
hoz!

BORZAS KATA

Hozzávalók:
40 dkg liszt
½ sütőpor
10 dkg cukor
15 dkg margarin
½ citrom leve és reszelt héja
2 tojás sárgája
A töltelékhez:
2 tojás fehérje
15 dkg porcukor,
3 ek. baracklekvár
15 dkg darált dió

a művelődési
Házban a büfé
üzemel!

Hétfőtől-Péntekig:
16 - 21 óráig
szombaton: 8 - 21-ig
Vasárnap: 12 - 21-ig

Személyi biztonságuk és értékeik
védelme érdekében fokozott óvatosság és odafigyelés szükséges. Ha
bármilyen bűncselekményt vagy
annak gyanúját észlelik, haladéktalanul hívják a rendőrséget. Ha idegen személyek megjelenését, illetve

2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135
Tel/fax : 06-26-323-460

pmhkpomaz@freemail.hu,
pomazkonyvtar@freemail.hu,
www.pmhkpomaz.hu

nyitvatartás:
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A lisztet elvegyítjük a sütőporral,
hozzáadjuk a cukrot, margarint, citrom levét és héját, a tojások sárgáját
és tejjel kemény tésztát gyúrunk.
Felét kinyújtjuk és lisztezett tepsibe
simítjuk. Elkészítjük a tölteléket: a
keményre felvert tojás habját a cukorral lekvárral jól kikeverjük, majd
hozzáadjuk a diót. Rákenjük a tésztára. A maradék tésztát reszelővel a
töltelékre reszeljük. Előmelegített,
de nem forró sütőben közepes lángon sütjük. Még melegen kis kockákra felvágjuk.

Jó étvágyat!

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Pomáz Város lakosságát, hogy a Pest Megyei RendőrFőkapitányság bűnügyi statisztikai
adatai alapján az időskorúak egyre
nagyobb arányban válnak különféle
bűncselekmények áldozatává. Az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények nagy része vagyon
elleni bűncselekmény, amely elsősorban lopás (betöréses, besurranásos,
pénzváltásos lopás), csalás, sikkasztás és rablás. Az idős emberek
könnyebben megtéveszthetőek korukból, egészségi állapotukból, hiszékenységükből adódóan, ezt használják ki az elkövetők.

29. csütörtök
Kolompos koncert
9.30 és 11.00 órai kezdettel
Belépő: 800 Ft

Elkészítés:

egyéb szokatlan eseményt észlelnek,
jelezzék a Polgármesteri Hivatalban
(Pomáz, Kossuth L.u.23. tel.: 06-26814-300), illetve az Átmeneti Gondozóházban (Pomáz, Községház u. 2.
tel.: 06-26-325-612, 06-26-525-274).
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
Pomáz Város Jegyzője

“KI SEGÍTSEN A KUTYÁN?”

Dr. Varga József állatorvos tájékoztató cikkben hívta fel a figyelmet
egyebek mellett arra, hogy az Állatvédelmi törvényünk (1998. XXVIII.
tv.) ismerete minden ember számára
nélkülözhetetlen, mert azt mondja ki, s
így rögzíti, hogy: “az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élőlények, a
tiszteletben tartásuk, jó közérzetük
biztosítása minden ember erkölcsi
kötelessége.”
Nemcsak a gazdáiké, hanem minden emberé! Ez az elvárás az embert
is becsüli, mert feltételezi, hogy az
képes ennek a követelménynek megfelelni. Azaz megérteni, hogy a természetnek egyformán fontos részei
vagyunk, hogy az állatok nem kisebb
értékű lények, mint mi vagyunk, éppen csak különböznek tőlünk. S e
különbözőség miatt a saját érdekeiket
érvényesítő képességük, az emberi
társadalomban élve, nem a miénkkel
azonos. Például nem tudnak beszélni.
Pedig ha elütik, sérüléstől ugyananynyira szenved, ahogyan mi tennénk,
és ugyanolyan segítségre van szüksége. Amelyet megadni minden, azaz
bármely ember erkölcsi kötelessége.
A kutya szervrendszerei az emberével
azonosak. Tehát vagy azonnal kell
ellássa állatorvos a sérülést, vagy
amíg ez lehetségessé válik, addig
elsősegélyt kell az állatnak nyújtani.
Ezt bárkik megtehetik, akik a közelben tartózkodnak. S ez nem szívesség
- ez emberség, a törvény szellemében.
Ez még nem kötelez senkit gazdátlan
állat örökbefogadására - melynek sorsa felől gondolkodni csak ellátása
után lesz szükséges.
Szép példáról olvashattunk: amerikai tűzoltók egy család öreg kutyáját
is kimentették a háziak távollétében
kigyulladt házból és újraélesztették,
mert alapszabályuk, hogy minden életet menteni kell, amíg lehet. Ez az
alapállás a mindenkori tisztességes; és
senkinek nem tilos. Szeretet és bizalom a jutalma.
Gázoláskor ugyanaz a tennivaló,
mint ember esetében. Ha kell, a forgalmat le kell állítani. Egyedül nehezebb a dolgunk, ezért jó, ha van segítség, Az állat kimentése óvatosan történjen, további külső és belső sérülések okozásának elkerülése érdekében.
Takarót vagy más alkalmas anyagot
óvatosan aláhúzva, annak széleit
legalább ketten fogva vihető odébb.
Ha nem mozdul, nézzük meg, életben

van-e: érintsük meg a szeme közepét.
Ha az eb él, pislogni fog. A sérült állatot melegben kell tartani, azaz betakarni. (Az egészségügyben bevált
úgynevezett túlélő takarót is érdemes
magunknál is tartani, (például Norautó boltban pár száz Ft.) Vérzést,
törésgyanús testrészt elsősegélyben
kell részesíteni. Ennek módját akár
kifejezetten kutya-elsősegély - macska hasonló - könyvből, vagy kutyatartók könyvéből, de az emberi elsősegélyről szólóból is megtudhatjuk
(akár könyvtár!). Van, aki egyszerű
sebkötözésben sem járatos, pedig már
iskolások számára is rendeznek elsősegélynyújtó versenyeket. Autóvezetőknek is kötelező ismeret. Például
gázolás miatt. A cserbenhagyás viszont
jellemprobléma - s más a gyógymódja.
Az állat autóval szállításakor nyissuk
ki mindkét oldalon a kocsi ajtaját. A
kifeszített takaró széleit fogva egyikünk menjen háttal előre, másikunk
kövesse, majd csukjuk az ajtókat és
induljunk. Bármikori sürgősségi ellátást nyújt a Szentendrei Állatkórház a
Római sánc u. 2/b alatt, bejárat
Dunakanyar krt. felől, közel a HÉV
állomáshoz; telefon este 8-ig 06-26317-532, ezután és hétvégén ügyeleti
szám 06-30-662-6849. (Lélegeztető
gépük is van.) Igaz, ehhez gépkocsival szállítás szükséges. Ám lehet,
hogy kijön helybeli állatorvos is a
sérülthöz, bármikor történt a baleset.
S ha kérik egyáltalán, a fájdalomcsillapítás, stb. árát esetleg többen, akár
szomszédok által összeadni lehetne,
hogy ne arra az egy emberre zuhanjon, aki a bajba jutott állatba botlott,
és - nagyon helyesen - nem hagyta
sorsára. Volt hasonlóra példa nem is
egy, méghozzá itt, Pomázon. Gazda
nélküli vemhes cica és elütött kutya
kapott éppen arra járó emberektől
segítséget krízishelyzetén átlendülni:
összeadták a fájdalomcsillapító injekció és húskonzerv árait. Törvény ismerete nélkül is átérezték az állatok
helyzetét; hogy itt és most kell cselekedni. Hogy ne azok szenvedjenek
valami miatt, amiben vétlenek és ami
ellen nem képesek védekezni. S ami
elől már lehetetlen saját, ősi világukba
visszatérniük. S miattunk az.
A hétvégeken és ünnepnapokon ügyeletes állatorvosok és rendelők listája
megtalálható a Pest Megyei Állatorvosi Kamara honlapján.
SÁS

ÁLLATVÉDELEM

AVE

Jótékonysági est
2012. március 24. (szombat)
17-20 óráig a Művelődési Házban

A tavaly februári nagy sikerre való tekintettel idén márciusban ismét Jótékonysági Estet szervezünk a Pomázi
Állatvédő és Állatsegítő Egyesület javára.
Mikor tavaly (első ízben) megszerveztük, azon izgultunk, eljön-e valaki…
Végül rengeteg embert érintett meg az
összejövetel. Úgy tűnt, igenis érdekli
az embereket a hontalan kutyusok
sorsa, és szívesen támogatják önkénteseink munkáját. Az est után sok-sok
gratulációt kaptunk, és már a következő rendezvény iránt érdeklődtek.
Mi minden erőnkkel azon dolgozunk,
hogy idén is egy felejthetetlen estét
töltsünk együtt, garantáljuk a színvonalas kulturális szórakozást.
Megismerhetik a menhely meseszerű
történetét és „állati” sztorikat hallhatnak.
Vendégeinket süteménnyel, üdítővel,
jókedvvel és (állat)baráti társasággal
várjuk.
A belépők ára 1500 Ft. Lehetőség van
tombola vásárlásra, amivel igen értékes
ajándékokat lehet nyerni – a tavalyihoz
hasonlóan.
Kérünk mindenkit, fogjunk össze ismét
Pomáz város kutyáiért!
Plakátokon, szórólapokon közzétesszük a
részletes programot.
Köszönettel várjuk pomázi vállalkozók
és magánemberek felajánlásait a tombolához.

Hétvégi kisegítő munkára keres
sürgősen a Pomázi állatvédő
Egyesület antialkoholista hölgy
munkaerőt, aki nagyon szereti a
kutyákat, nem fél tőlük és tudja
kezelni őket. a kutyaotthonban
lévő nagyon kedves, barátságos
kutyusok hétvégi gondozására
(takarítás, etetés, stb.) keresünk
főként pomázi lakos hölgyet,
lehet friss nyugdíjas, saját
közlekedési eszközzel (legalább
kerékpár). jelentkezés: naponta
10-18 óráig 06-20/4347-822.
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Az SZSZK februári programja
1. Szerda: Irányított beszélgetés; Délután: séta, TV-nézés
2. Csütörtök:10.00-11.00 Gyógytorna, beszélgetés;
Délután: kézműves foglalkozás
3. Péntek: (Febr. 2.) vizes élőhelyek világnapja – beszélgetés
Délután: felolvasás, séta
6. Hétfő:10.00-11.00 Gyógytorna, testsúly- és vérnyomásmérés, Délután: zenehallgatás, beszélgetés
7. Kedd: FilmKlub; Délután: Kézműves foglalkozás
8. Szerda: Dr. Győrffy Sándor – növényismereti előadás
Délután: sütés, beszélgetés
9. Csütörtök: 10.00-11.00 Gyógytorna, Farsangra
készülődés, Pedikűr, Délután: Játék-kuckó (társasok, stb.)
10. Péntek: Irodalmi délelőtt (felolvasás, megbeszélés),
Fodrász, Délután: beszélgetés, séta
13. Hétfő: 10.00-11.00 Gyógytorna; dekorációkészítés (farsang)
Délután: felolvasás, elmélkedés
14. Kedd: 10.00-11.30 Bibliaóra (Molnár Antal)
Délután: zenehallgatás, beszélgetés
15. Szerda: Tea délelőtt, Du.: beszélgetés, olvasás
16. Csütörtök: 10.00-11.00 Gyógytorna, Óvodások
műsora (Süni csop.) Délután: farsangi előkészületek
17. Péntek: FARSANG
20. Hétfő: 10.00-11.00 Gyógytorna; testsúly- és vérnyomásmérés, Du.: séta, beszélgetés
21. Kedd: Egészségügyi előadás, Délután: séta, játék
22. Szerda: 10.00-11.00 Nyilas Zoltán (istentisztelet)
Délután: zenehallgatás, beszélgetés
23. Csütörtök: 10.00-11.00 Gyógytorna, beszélgetés
Délután: Zeneiskolások műsora
24. Péntek: Délután: beszélgetés, olvasás
27. Hétfő: 10.00-11.00 Gyógytorna, felolvasás
Délután: Tv-nézés, beszélgetés
28. Kedd: 10.00-11.30 Bibliaóra (Molnár Antal)
Délután: zenehallgatás, beszélgetés
29. Szerda: Séta a környékben, Délután: hónapzárás

A kertbarátok azoknak
a pomáziaknak, akik
bármilyen okból nem
tudják a kertjüket
megművelni, térítés
ellenében szakszerű
segítséget nyújtanak. A
szándékunkat tavaly
ősszel jelentettük be, s
tucatnyian kérték a
közreműködésünket.
2012 tavaszán is
többen várnak bennünket. A szakmai és a
gépi hátterünk
biztosított. Az
érdeklődők jelentkezését a
06-20-957-072-es
telefonon fogadjuk!
A Porpáczy Aladár
Kertbarát Egyesület
Elnöksége

16 Pomázi Polgár

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

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.

Számítógép
Szerviz
(mûhelyben és kiszállással is )
Javítás, bõvítés.

Új és használt gépek, alkatrészek.

info@kezdobetu.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–18 h, Szo: 9–13 h.
Ebédidõ: 13–14 h.
Suli utalványok beválthatók!

Szerviz: Szimbiózis MM Bt.
Petõfi Sándor u. 16.
(26)-326-139 és (70) 211-5830

Vörösmarty gyógyszertár
2013 Pomáz, Vörösmarty u. 12.
Telefon: 26-326-402
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

Kõhegy gyógyszertár
2013 Pomáz, Jankovich Gy. u. 2.
Telefon: 26-326-240
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–19 óráig,
minden szombaton: 8–13 óráig.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete
Február 12-én 16.00–20.00-ig

Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,

Február 19-én 16.00–20.00-ig

István király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.

Február 26-án 16.00–20.00-ig

Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,

Március 4-én 16.00–20.00-ig

Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

HIRDETÉS

ZENÉS MÛSOR
HÁZHOZ MEGY
EGY FÉRFI és EGY NÕ

06-30-250-8958

Sipos Mihály és

06-30-270-8914
Szalontai Éva

Egy órás mûsor ára:
10 000 Ft.

Email: esmisi@mail.datanet.hu, Honlap: sipos.uw.hu

Kulcsmásolás a Malomban „NEW”
Ugyanitt helyiségek bérbeadók
üzleti, ipari, bármilyen tevékenységre
1. emelet: 240 m 2 (36+100+94)
2. emelet: 184 m 2 (90+94)
Pomáz külterületén aszfaltút mellett
300 m 2 -es pincehelység tehergépkocsi lejáróval,
260 m 2 -es üvegházzal + lakható gazdasági épület,
valamint ugyanitt 12 000 m 2 hegyoldali telek, rajta
lévõ romos lakóépülettel egyben eladó.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS ÚTSZÓRÓSÓ
Pomáz, Budakalászi út 2. Tel.: 06-30-266-8911
Nyitva: H–P: 7–17-ig, Sz: 7–13 óráig.

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!
Óriási szemüvegkeret AKCIÓ!
-10%, -20%, -30%, -40%, -50%
Progresszív szemüveglencsék -20%

Nyugdíjas és diák kedvezmény: - 10°%

Nyitva: H–CS-ig 9-tõl 18-ig, Péntek 9-tõl 16-ig, Szo: 9-tõl 12-ig

Tel. : +36-20-982-1142

Látásvizsgálathoz idõpont 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.

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
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Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikorsütõ
javítása.
MEZEI SÁNDOR
Tel.: 06-26-311-847,
+36-30-9504-187
Víz, gáz, fûtés rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése
húszéves gyakorlattal,
garanciával.
Telefon:
Tel.: 06/30-242-4928

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425
45 és 70 év közötti, ambícióval és jó megjelenéssel
rendelkező munkatársakat
keresünk. Vállalkozói,
értékesítési tapasztalat előny.
Érdeklődni a 0620 4771023-as
telefonon lehet.

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

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör
(a hónap elsõ és har
madik 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

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!
Pásztor Bazil
parókus
18 Pomázi Polgár

CALMO-DENT FOGÁSZAT AKCIÓK!
POMÁZ, RADNÓTI U. 17. Tel: 06-20-321-4516
www.pomazifogaszat.hu

Fogkőleszedés a fogak polírozásával együtt 14.000 Ft. helyett 9000 Ft.Otthoni, sínes fogfehérítés 10 nap alatt 45.000 Ft. helyett 35.000 Ft.-

Porcelán fogpótlás 25.000 Ft./db.

Fémmentes, számítógéppel készülő, tökéletesen esztétikus Cirkon
fogpótlás egyedülállóan akciós áron 39.000 Ft./db

Műanyag kivehető protézis 2 hét alatt 60.000 Ft./db.
Tejfog tömés 4000 Ft./db.
Esztétikus, fényrekötő tömések 8-10.000 Ft./db.

Természetesen más fogászati problémák esetén is
várjuk szeretettel!

MEGNYITOTTUNK
Euro Mini Market

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk újonnan
nyílt üzletünkben!

Ajándék, játék, édesség, illatszer, vegyi áru, háztartási cikkek, konyhai eszközök nagy választékban.

Hagyományos és digitális fotókidolgozás:
Negatív hívás.....................................399 Ft
Kép 9x13.......................................35 Ft/db
Kép 10x15.......................................45 Ft/db
Kedvezõ árak, rendszeres havi akciók!
Címünk: 2013 Pomáz, József Attila utca 20/C,
a cukrászda és a gyógyszertár között.
Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton: 8-13 óráig

Német Német Német

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: Szent Miklós
kápolna
9.30: Pomáz templom
(bábos mise gyerekeknek)
18.00: Pomáz templom
H és Cs:
7.00: Szentmise,
Pomáz templom
K–P–Sz:
18.00: Szentmise,
Pomáz templom

Erdődi Ferenc atya

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
Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93

WertánFotó
Egyéni és páros
portfóliókészítés
rendezvények fotózása
www.wertanfoto.hu

06 30 68 69 108

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

bruttó

39.900 10.780
50.700
19.800 5.350
25.150
10.000 2.700
12.700
5.500 1.500
7.000
3.000 810
3810
1500
400
1900
Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288
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Mindig ámulattal néztem a
természet fenti csodáját és
sosem értettem, hogy tél
végén én miért nem bújhatok ki egyszerűen a zsírbundácskámból és miért
nem várhatom a Tavaszt
karcsú, szép külsővel. Ezért
kénytelen vagyok tenni is
valamit, nehogy a Tavasz
visszaforduljon, ha meglát…
1. lépés Az elhatározás
Szinte mindenki minden tavasszal
elhatározza, hogy most már aztán
elég, végre lefogy, életmódot változtat, tornázni fog és így tovább.
Csak sajnos az elhatározást ritkán
követi tett.
Ilyenkor jön jól egy segítő közösség. Az Astero Fogyi Klub is ezért
jött létre és első csoportja velem
együtt már el is indult ezen a rögös
úton. Kéthetente vidám és lelkes
csapat jön össze, hogy a táplálkozási tanácsadóval, gasztroenterológussal, edzőkkel, életvezetési
tanácsadóval együttműködve végre siker kövesse az elhatározást.
Klubtagsági kedvezményekkel vehetjük igénybe a fogyást, alakfor-

Bábból
pillangó

málást segítő testkezeléseket,
recepteket cserélünk, megosztjuk
a tapasztalatokat, megismerkedünk olyan újdonságokkal, amelyek a nagyközönség előtt kevéssé
ismertek. Ezenkívül sminkelési,
öltözködési tanácsokat is kapunk,
hogy minél magabiztosabban
érezzük magukat a bőrükben.
Elindult a páros fogyiverseny is,
(ehhez megmértük magunkat és az
eredmény nagyon elszomorított),
ahol teljes körű átváltoztatást
nyernek az elsők. Ja, így lesz a
bábból pillangó! Nem vitás, hogy
itt a helyem!
2. lépés A próba
Kíváncsi vagyok persze, hogy a
csokievés és a bőséges vacsorázás
abbahagyása mellett, milyen egyéb
lehetőségeim vannak, hogy én
nyerjek. Régóta kacérkodom a
fogyasztó, alakformáló testtekercseléssel. Mivel extra kedvezményre vagyok jogosult, mint Fogyi

Klubtag, végre lelkiismeretfurdalás nélkül kipróbálhatom. A művelet nagyon egyszerű, mindenféle
keringést fokozó, zsírégető krémmel, aromás olajjal bekennek és
egészen mell alattig fóliával betekernek. Lefekszem a kezelőágyra, jó alaposán betakargatnak és
jöhet a fogyás. Érzek hidegetmeleget és nem képletesen mondom, majd 40 perc múlva óvatosan kibontanak. Most megint a
bábos-pillangós hasonlat jut eszembe. Vicces, de tényleg látom, hogy
sokkal laposabb a hasam és feszesebb a bőröm. Aztán jöhet
félóra cellulitkezelés az űrhajós
szkafanderben. Ezt is végiglazulom, ez már a súlytalanság állapota. Ezt viszont képletesen
mondom. Ezután a kezelés után a
lelkem is megerősödött, és úgy
érzem, hogy nyerni fogok. Ma biztosan csak salátát vacsorázom, ezt
az eredményt nem ronthatom el!
Ha mégis elgyengülnék, akkor felhívom a fogyis páromat. Ahogy
ismerem, biztos elküld a jó sütibe
…
A Fogyi Klubos napló további bejegyzéseit a www.asteroszalon hu
oldalon követhetik.
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