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TARTALOM

Adni jó

Nemcsak Karácsonykor igaz
a fenti címbeli megállapítás.
Adni mindig jó. Az értelmes
szeretettel adott ajándék öröme éppolyan édes lehet, mint
egy felelősségteljes segítő szándékú adományé.
Talán ez is szerepet játszott a
törvényalkotó szándékban,
amikor az adótörvényben lehetőséget kaptunk arra, hogy
adónk egy-egy százalékával
szabadon rendelkezhessünk.
Szomorú tény, hogy sokan bár
tudnak róla nem élnek ezzel a
jogukkal. Az adózók közel
fele nem rendelkezik adója
egy-egy százalékáról. És ehhez társul még a rosszul kitöltött nyilatkozatok nagy
száma (2011-ben 175 ezer)
Egy felmérés szerint a civil
szervezeteknek adható egy
százalékról az adózók 5, míg
az egyházaknak adhatóról közel 25%-a nem tud.
És akik tudnak a dologról, vajon miért nem rendelkeznek?
Miért nem vallják, hogy adni
jó? A pénzt sajnálják vajon?
Ami az ő döntésük nélkül
amúgy is eltűnne az állami
költségvetés közember számára szinte föl sem fogható
méretű és valljuk be gyakran
feneketlennek tűnő katlanjában? Vagy idejük nincs a
cetliszerű nyomtatvány kitöltésére? Természetesen erről is
készültek fölmérések, ezek
tanúsága szerint a kérdezettek
bő egy harmada semmivel
sem indokolta, 20 százalékuk
pedig lustasággal vagy érdektelenséggel magyarázta: miért
nem rendelkezik adója egy
százalékáról.
Hát nem elképesztő? Különösen ha meggondoljuk, hogy
még ekkora érdektelenség
mellett is 2011-ben a lelkiismeretes, jó szándékú magyarok 1.85 millió felajánlásából
közel 10 milliárd Ft gyűlt öszsze a civil szervezetek számára. Óriási összeg,képzeljük el
mennyi lehetne még! Mennyi
öröm forrása mennyi ”adni
jó” érzés!
Kedves Olvasó! Még nem
késő kitölteni a két egyszerű
nyomtatványt és borítékba
tenni. Lapunkban felsoroljuk
a pomázi civil szervezeteket
és támogatható egyházakat.
Legyünk lokálpatrióták és öntudatos adózók egyszerre.
Érezzük át az adakozás önzetlen örömét, támogassuk
városunk civil szervezeteit és
- meggyőződésünk szerint egyházait.
pp
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INTERJÚ

A polgármester
válaszol

-A március havi interjúban
arra a kérdésemre, hogy miként birkóztunk meg a hóval
azt felelte, hogy szerencsénk
volt az időjárással, mert csak
néhány nap volt kritikus.
Azóta hirtelen ránk szakadt
a tavasz, szinte átmenet nélkül, csaknem plusz húsz fokkal. A hótól nem kell tartani,
de más veszélyektől igen.
Például a negyedéves banki
törlesztés fenyegetésétől…
- Nagy megkönnyebbüléssel
közölhetem az újság hasábjain is, hogy a minap átutaltuk a csaknem 82 milliós
összeget. Az étkeztető cég is
megkapta a neki járó majdnem 40 milliót.
- Negyvenet? Mitől lett ez
ekkora összeg?
- Attól, hogy a szerződésünk
szerint havonta csak a követelése 60 százalékát fizetjük ki, a fennmaradó negyvenet tavasszal és ősszel,
amikor az adóink befolynak.
A cég kamatmentes „kölcsönt” nyújt az önkormányzatnak. Most jött el az ideje a
hátralékunk teljesítésének.
Tehát csaknem 120 milliót
„vitt el” a bank és a gyerekek
étkeztetése.
- Ilyenkor attól félek, hogy
egyszer azt mondja: a beérkező adók nem fedezik a
kiadásokat. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a lakosság és a vállalkozások milyen nehéz helyzetben vannak. Most meg adót is kénytelenek voltak emelni, Senki
nem szeret adót fizetni.
- Tudom, hogy nehéz elhinni,
de felelős vezetőnek megemelni sem könnyű. Érezhető
és érthető ellenérzést váltott
ki az adóemelés a lakosságnál.
De remélem sikerül megértetni, hogy a város működé4 Pomázi Polgár

Az adó a város működésének a záloga
Vicsi László polgármester a Pomázi Polgárban minden hónapban
tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.

séhez feltétlenül szükséges
pénzt más módon képtelenek
vagyunk előteremteni. Pomázon 2004 óta nem volt adóemelés. A környék szinte
minden településén magasabb volt az adó, mint nálunk. Én sem örültem ennek a
lépésnek. Sok álmatlan éjszakát és fejtörést okozott, hogy
mit, hogyan csináljunk. Végül úgy döntöttünk, hogy a
legfontosabbak kivételével a
lakossági kedvezményeket
szüntetjük meg. Negyvenhat
olyan levél érkezett a városházára, amelyekben az adóval kapcsolatos kéréseket
fogalmaztak meg. Ezeket
kivizsgáljuk, a jogosakat figyelembe vesszük. A részletfizetéseket minden esetben
megadjuk. Azonban különböző nyilatkozatokra, jövedelemigazolásokra lesz szükség, mert a kéréseket bemondásra nem lehet elbírálni.
Azt megígérem, hogyha
valami extrém dolog nem
történik, a következő években nem lesznek adóemelések. Jöttek hozzám panaszosok paprikás hangulatban,
de a beszélgetés után úgy
érzem, megnyugodva távoztak. Megértették, hogy a
banki kölcsönök törlesztésére, a gyermekek étkeztetésére,
a fizetésekre, a rezsikre, az
önkormányzat
működőképességének biztosítására
pénzre van szükség. Remélem, hogy néhány háborgó
levélre, véleményre, bolti kifakadásra válasz lesz ez a cikk.
- Gépeket látok a Majdán
Polje alatt, a Dera töltésen
munkálatok folynak.
- Megkezdték a magasabb
részekről lezúduló felszíni
csapadékvíz elvezető rendszer első szakaszának építését. A beruházó tavaly év
végén nyerte el a munkát,
télen nem kezdhetett, most
nagy erőkkel felvonult. Közel 80 milliós beruházás, a
terv szerint őszre befejezik. A
tervező mérnökök kiszámolták, hogy a rendszer alkalmas lesz az esők vízének
elvezetésére.Azt megerősítem, hogy amint pénzünk
lesz, további szakaszokat

építtetünk. A kerékpárútra
675 ezer forintot nyertünk.
Szeretnénk további összeget
szerezni. A Dera töltésén becsatlakozunk a Duna-parti
kerékpárútba. Az 1111-es
úton életveszélyes biciklizni.
- A tél jó szokása szerint
megviselte az aszfaltot, tavaszra kisebb-nagyobb kátyúkat „alakított” ki. Bízhatunk abban, hogy kijavítják
ezeket?
- Tartalékoltunk 20 millió
forintot az utak karbantartására. A nagyon rossz
utakra makadámos, zúzottköves felső réteget tervezünk. Nem aszfalt, de jelentősen javítja az állapotukat.
- Szeretném, ha megerősítené az Árpád szobor felállításáról keringő híreket…
- Nagyon szívesen. Arra
törekszünk, hogy a 907-es
pozsonyi csata emléknapján,
június 7-én felavatjuk a
Majdán Poljén az Árpád szobrot. A talapzata évek óta ott
áll, várja, hogy a fejedelem a
lovával együtt elfoglalja a
helyét. Hiányzik még a világító és riasztó rendszer
kiépítése, hiszen, s ezt keserűen mondom, több mázsás
bronz szoborról van szó. Az
avatási ünnepségre a Honvédelmi Minisztérium valamelyik magas beosztású tisztségviselőjét szeretnénk meghívni.
- Tekintsünk vissza a március 15-i városi ünnepségre! Nekem nagyon tetszett a
Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak műsora.
Azért, mert látszott rajta a
munka, a gondosság, amit a
felkészítő tanárok és a gyerekek ráfordítottak. Nyílván
nem profi színészek, de
nekünk kedvesebbek. Önnek
mi erről a véleménye?
- Azt gondolom, hogy a
színészek és a gyerekek
együtt biztosíthatják a nemzeti ünnepeink színvonalát. A
gyerekeket úgy lehet bevonni
a város közéletébe és később
lokálpatriótává nevelni, ha
minél gyakrabban szerepeltetjük őket a hasonló programokban. A szülők, a tanárok, a lakosság, jobban a
sajátjának érzi az esemé-

nyeket, ha a mi fiataljaink
lépnek eléjük. Most értékes
színfolt volt, hogy a szentendrei honvéd helyőrség
zenekara és díszőrsége is
szerepelt. Az ünnepi beszédet a helyőrség parancsnoka
mondta. Melengette a szívemet, hogy olyan színvonalas ünnepséget szerveztünk,
mintha megyei jogú város
lennénk. Külön kiemelném,
hogy a Kőhegyre, a Petőfi
kilátóhoz és a zászlóhoz is
nagyon sokan felmentek.
- Milyen tennivalói vannak a
második negyedévben?
- A testületi üléseken kívül a
Hősök-terei körforgalom építésének ügyeit előbbre vinni.
A honvédség a hősi emlékművet felújítja, áthelyezi.
Rövidesen felállítják az
összetört és felújított régi
keresztet. Indul a közmunka
program. Sikeres pályázatot
nyújtottunk be a közmunkával foglalkozó területi munkaügyi központnak, négy-öt
emberrel növelni tudjuk a
számukat. Most 26-an vannak. Hat fő 8 órás az intézményeinkben, a többiek napi
6 órában a közterületeinken
dolgoznak. Az újak feladata
lesz a Dera patak kitakarítása.
- Egyre több a besurranásos
lopás a városban. Főként
idős embereket károsítanak
meg. Tudnak-e valamit tenni
a tolvajok ellen?
- Április elseje óta új kapitánya van a szentendrei
városi parancsnokságnak. A
márciusi testületi ülésen tájékoztattak minket erről.
Rövidesen találkozom vele,
felvetem neki ezt a problémát. A körzet második legnagyobb létszámú települése
vagyunk, a bűneseteket számítva sajnos az első. A
polgárőrségünk nagyon aktív,
a rendőrségünk is dolgozik,
bár amint látom, inkább a
járművek sebességmérésére
összpontosítanak. Az érthetetlen számomra, hogy miért
állnak hatan a készülék
mögött, talán kettő is elég
lenne, de nem vagyok szakember. Az biztos, hogy
komoly lépéseket kell tenni a
lopások visszaszorítására.
Vicsotka

KULTÚRA

Pomázi fúvósok a Millenárison
Március 10-én, a Pomázi Ifjúsági
Fúvószenekar a Millenáris Teátrumban bemutatta a George Lucas rendezte mára már bátran legendásnak
nevezhető Csillagok Háborúja hat
epizódjának zenéiből fúvószenekarra
átdolgozott monumentális művet, a
Star Wars Symphony-t. A film zenéjét
eredetileg John Williams szerezte aki
Oscar és Grammy díjat is kapott ezen
munkájáért. A Széplaki Zoltán által
vezetett pomázi fiatalok Európa legnagyobb szabású fúvószenekari show
műsorát adták elő. Az előadást a
hatalmas képernyőn megjelenő képek,
illetve az 501-es légió nevű lekes

Gondolatok Húsvétra

A Pomázon felállított apostoli kettős kereszt az országban egyedülálló módon kapott végleges fennmaradási engedélyt az önkormányzattól. A folyamatos eső
ellenére lélekemelő volt a felavatási ünnepség. Számomra a kettős kereszt az egyetemes kereszténység, a
fénykereszténység jelképe, amelynek gyökerei meszszebb nyúlnak vissza a hittudomány ma ismert hivatalos tanításán. Érthető ezért, hogy a kettős kereszt hasonló okból, mint a rovásírás - érzelmeket vált ki a
legtöbb emberből. Nekem a pomázi kettős kereszt
szívet melengető látvány. Kérek minden istentisztelő
hazafit, hogy a Húsvéti Ünnepek alkalmával példámat
követve az esti órákban gyújtson mécsest a kettős
kereszt lábánál.
Dr. Huszár Péter
baranta edző

Garamvölgyi
évszázadokon át
nyomoz

Rejtélyes haláleseteket vizsgáló kutatásainak eredményeként József Attiláról és
Hunyadi Mátyásról jelent meg könyve.
Ugyanakkor dr. Garamvölgyi László dandártábornok neve eggyé vált a szóvivőszakmával...
- Való igaz, hogy a kilencvenes évek elején még nem volt hagyománya itthon a
területnek. Hálátlan szerep, mert rendszerint akkor láttak, ha valami nagy
gond volt. A móri bankrablás nemcsak a
hazai mércével volt rendkívüli eset:
minden erőfeszítésünk ellenére eredménytelenek voltunk. Később ezt a
történetet is könyvbe szedtem. Idővel
persze változott a kép: az emberek
hozzászoktak a rendőrség tájékoztató
funkcióihoz.

Az ajtó

rajongó-előadó csapat műsora színesítette. Felléptek a filmből jól ismert
figurák. A teltházas koncert óriási sikert aratott, a közönség nem bánkódott
azon, hogy ezúttal nem a Londoni
Filmharmonikusok jól ismert interpretációját hallja. Háromszor hívták
vissza vastapssal a nem mindennapi
produkciót. Ez utóbbi jelző egyáltalán
nem túlzás, ugyanis a világon először
szólaltak meg fúvós hangszereléssel
ezek a zenei témák - természetesen
Pomázon kívül. Reméljük, hogy ez a
remek produkció mind több rajongóhoz eljut.

Februárban kezdték vetíteni a magyar filmszínházak Oscar-díjas rendezőnk Szabó István Az
ajtó című alkotását, mely
Szabó Magda azonos című regényéből készült.
Városunk büszke lehet
rá, hogy a film egyes jeleneteit itt Pomázon
a Pomázi Helytörténeti
Gyűjteménynek helyet
adó házban forgatták. A
film végén futó köszönetnyilvánítások között
ott olvashatjuk városunk
nevét és ez olyan dolog,
amire joggal lehetünk
büszkék.
p. p.

Ön az egyik legrégebben hivatalban lévő rendőri vezető…
- Ha jól számolom háromszor mentettek
fel, de mindannyiszor vissza is helyeztek. Egy viszont tény: végigjártam a rendőri szakma ranglétráját.
Hogyan tájékoztatna a XV. századból,
Mátyás haláláról ?
- A helyszín, a nyomok és a motiváció
lenne a fő motívum.. A rendelkezésre
álló leírások alapján évszázadok távlatából is összeáll a mozaik.
Éspedig?
- Egyértelműen gyilkosság volt.
Kinek állt érdekében megölni Mátyást?
- Sokaknak. Az erős állam vezetőjének
nagyon sok ellensége volt. A király halála után szét is esett az ország.
Áprilisban Mátyás király halálára és
József Attila születésnapjára is emlékezünk.
- József Attila életével és halálával kapcsolatban is számtalan téveszme kering.
A nehézsorsú költőről kialakult képet a

fiatalkori öngyilkossági kísérlet, a betegségek, szerelmek, cseppet sem szolgálták a tisztánlátást. Szinte rendszerenként változott az álláspont azt illetően, hogy baleset, öngyilkosság, vagy
gyilkos erőszak ölte meg őt.
Milyen új aspektusokat talált József
Attila kutatásai során ?
- Én mindvégig a fellelhető tárgyi bizonyítékokat vettem figyelembe. A
jegyzőkönyvek, szakvélemények és a
saját helyszíni szemlém eredményeként
állíthatom, hogy az öngyilkosság teljesen kizárt. A lényeg, a költői teljesítmény azonban elvitathatatlan.
G. S.
Garamvölgyi László kutatásait, a
„ Hogyan halt meg József Attila?”
- című előadás keretében hallhatják április 13-án pénteken 18
órától a Pomázi Művelődési Házban.
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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.

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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Háziorvosi körzetek
1. körzet: Attila utca, Balassi Bálint utca, Báthori utca, Bibó István
utca, Bólyai utca, Deák Ferenc utca, Dobó I. utca 41-től, 44-től,
Dolina út, Eötvös Lóránd utca, Illyés Gyula utca, Kandó Kálmán
utca, Katona József utca, Klisovácz dűlő (K), Klisovácz utca,
Madách Imre utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nagy
László utca, Németh László utca, Petőfi Sándor utca 41-től, 46-tól,
Rákóczi Ferenc utca 41-től, 46-tól, Széchenyi István utca, Szent
Miklós tér, Váci Mihály utca, Vörösmarty Mihály utca, Ybl Miklós
utca.

2. körzet: Arany János utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky
utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Budakalászi út, Csokonai
utca, Dobó István utca 1-39, 2-42, Dolina (K), Gárdonyi Géza utca,
Határ út (K), IV. Béla utca, Jókai Mór utca, Kölcsey Ferenc utca,
Május 1. utca, Mátyás király utca, Mikszáth Kálmán utca, Petőfi
Sándor utca 1-39, 2-44, Szilágyi Erzsébet utca, Teleki József utca,
Toldi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca, Településszintű lakosok.

3. körzet: Árpád fejedelem útja, Bacsó Béla utca, Bartók Béla utca,
Beethoven utca, Béke utca, Bihari János utca, Céhmester út (K),
Erkel Ferenc utca, Fáy András köz, Fáy András utca, Fecske utca,
Gólya utca, Hősök tere, Ico út (K), Kálmán Imre utca, Katona Sándor
utca, Kisrét utca, Kodály Zoltán utca, Kovács utca, Kubinyi Kálmán
utca, Lámpa utca, Liszt Ferenc utca, Lóczy Lajos utca, Luppa Vidor
utca, Mártírok útja, Nagyrét utca, Országút utca (K), Pápay László
utca, Sicambria utca, Somogyi-Bacsó utca, Sport utca, Szentendrei
út, Szentetanya, Szmolnicadűlő (K), Sztojity Sztevan utca, Táncsics
Mihály utca, Tripolszkitanya, Vasút utca, Verdi utca, Verebes utca.

4. körzet: Alma utca, Almasor utca, Aradi utca, Balogh Ádám utca,
Bem József utca, Beniczky köz, Beniczky utca 1-73, 2-58, Czikó
János utca, Damjanich utca, Dankó Pista utca, Dúcz László utca,
Egres utca, Eper köz, Eper utca, Felső-Hegy utca, Füge utca, Garat
utca, Gesztenyés köz, Gesztenyés utca, Guriga utca, Hársfa utca,
Határi dűlő, Honfoglalás útja, Hunyadi János utca, Iskola utca,
Kadarka utca, Kápolna utca, Kiskovácsi (K), Kiss Ernő utca, Klapka
György utca, Knézits Károly utca, Kokárda utca, Kosztolányi Dezső
utca, Kőhegy (K), Kökény utca, Körte utca, Középhegy utca,
Községház utca, Liszenkó (K), Málna utca, Mandics utca, Mandula
utca, Meselia (K), Meselia utca, Mogyoró utca, Molnár utca,
Nagykovácsi (K), Orlovácz utca, Otelló köz, Otelló utca, Peklár utca,
Plébánia utca, Radnóti Miklós utca, Ravatalozó utca, Reményik
Sándor utca, Seregély utca, Susnyár (K), Susnyári út, Szabadság tér,
Szerb utca, Templom tér, Tóth Árpád utca, Tölgyes Kálmán utca,
Török Ignác utca, Vasvári Pál utca, Vécsey Károly utca, Vincellér
utca, Vróc (K), Vróci út (K), Vujicsics Tihamér tér, Watthay utca.

5. körzet: Ady Endre utca, Álmos utca, Alsó Hegyalja utca, Árok
utca (K), Árvalányhaj utca, Barackos utca, Beniczky utca 75-től, 60tól, Berkenye utca, Bodza utca, Cseresznyés utca, Csikóváralja,
Csobogó utca, Diófa utca, Dobogókői út, Előd utca, Emese utca,
Erdő utca (K), Forrás köz (K), Forrás út (K), Fűzfa utca, Galagonya
köz, Galagonya utca, Hajnal utca, Hegyalja lejtő, Hegyalja utca,
Horváth utca, Huba utca, Jóbarátok útja (K), Jóska utca (K), Kond
utca, Koppány utca, Kós Károly utca, Lázár Vilmos utca, Lejtő utca
(K), Magas út (K), Majdán utca, Margitligeti út, Meggyfa utca,
Naspolya út (K), Nyár utca, Nyárfás köz, Ond utca, Orgona utca, Ősz
utca, Panoráma út, Papmalom utca, Pataksor utca, Ribizli utca, Rigó
út (K), Sashegyi Sándor utca, Szedres utca, Szegfű utca, Szelistye
sétány, Szent István tér, Szilva utca, Tamási Áron köz, Tamási Áron
utca, Tas utca, Tavasz utca, Tél utca, Töhötöm utca, Vár köz, Vár
utca, Wágner utca, Wass Albert utca.
6. körzet: Árvácska köz, Árvácska utca, Boglárka utca, Borbolya
utca, Búzavirág utca, Dózsa György utca, Füleki utca, Gábor Áron
köz, Gábor Áron utca, Goethe köz, Goethe utca, Gyöngyvirág utca,
Huszár utca, Ibolya utca, Jankovich Gyula utca, József Attila utca,
Kamilla út, Kartal utca, Kossuth Lajos utca, Kurucz utca, Levendula
utca, Liliom köz, Liliom utca, Magyar utca, Margaréta köz,
Margaréta utca, Nárcisz utca, Pipacs utca, Rezeda utca, Rózsa köz,
Rózsa utca, Szamóca utca, Szarkaláb utca, Százszorszép utca,
Szőlőtelep utca, Tátika utca, Télfy köz, Tompa Mihály utca, Tövis
köz, Tulipán utca, Viola utca, Víztorony köz, Víztorony utca, Zsálya
utca.

IDÕSZERÛ

JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL
Változó orvosi körzetek, módosuló térítési díjak
2012. 03. 27-én tartotta soros ülését a
pomázi képviselő-testület szokásos helyén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A mindösszesen 8 pontos napirendet egyhangúlag szavazták meg a
képviselők. Ez az egyetértés a későbbiekben is megmaradt.
A két ülés közti eseményekről készült
beszámolójában Vicsi László polgármester bemutatta lapunk megbízott
főszerkesztőjét Szerenka Tibort. Elmondta, hogy személy szerint pozitív
visszajelzéseket kapott az újságunkban
bekövetkezett változásokról és reményét fejezte ki, hogy kicsit más stílusúvá és remélhetőleg még a korábbinál is olvashatóbbá és jobbá válik.
A művelődési ház beszámolójával
kapcsolatban a hozzászólók elismerték
azt a munkát, amelynek eredményeképpen színes és változatos programok
valósulhattak meg az elmúlt egy
évben.
Sokak érdeklődésére számot tartó határozat született az orvosi körzetek
határainak módosítása. Szabóné dr.
Bartholomaei Krisztina jegyző aszszony elmondta: legutoljára 2002-ben
határozta meg az önkormányzat a
háziorvosok, gyerekorvosok és fogorvosok körzeteit, azóta számtalan új
utca elnevezés történt. A házi és gyermekorvosok körzethatárait is módosítani kellett, a fogorvosoknál pedig három új praxis került elidegenítésre. A
körzetek darabszáma nem változott. A
szükséges egyeztetések megtörténtek

Új elemként jelenik meg a bölcsődei gondozási díj

az Országos Alapellátási Intézettel,
mint praxiskezelővel és természetesen
valamennyi érintett orvossal is . (Az új
körzetbeosztás cikkünk melletti keretes írásunkban olvasható)
A továbbiakban a testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a TelekiWattay Művészeti Iskola indulhasson
egy teljes finanszírozású, vagyis önkormányzati önrészt nem igénylő, az
iskolai tehetséggondozást támogató
pályázaton. Döntöttek a korábban
meghirdetett telekingatlanok eladásáról. A vételi ajánlatot benyújtó Duna
Aszfalt nevű céggel szemben ezzel az
önkormányzat tartozása megszűnt.
Vicsi László tájékoztatta a képviselőket, hogy Simon Tamás rendőrtá-

A testületi tagok elismerőleg szóltak a művelődési ház programjairól
Pomáz Napja 2011.

bornok április elsejétől Kovács László
alezredest nevezi ki a szentendrei rendőrkapitányság élére.
Hozzátette, hogy a testületnek véleményezési jogköre nincs, csupán
tudomásul kell venni a Belügyminiszter, illetve a megyei rendőrfőkapitány döntését. Elmondta, bízik
abban, ha a kinevezés megtörténik
mihamarabb személyesen is találkozhat az újonnan kinevezett rendőrkapitánnyal, és át tudják tekinteni
mind a Pomázi rendőrőrs jelenlegi
helyzetét, mind pedig a térség ügyeit.
Módosították a kötelezően fizetendő
térítési díjakat. Az átmeneti gondozóházban az önköltség a 2011. évi
zárszámadás eredményei alapján valamelyest csökkent, kb. 1500 Ft/fő/
nappal, így az intézményi térítési díj is
alacsonyabb lett.
Az idősek nappali ellátásánál átlagosan 100-200 Ft-tal emelkedett az
intézményi térítési díj. A szociális
étkeztetés és az ehhez kapcsolódó
külső szállítás nem változott a tavalyi
évhez képest. A házi segítségnyújtásnál az intézményi térítési díj jelentősen
csökkent, mert, kevesebb volt az önkormányzatnak a ráfordítása.
Új elemként jelenik meg a bölcsődei
gondozási díj, melynek összege jövedelemhatártól függetlenül- 115 Ft
lesz naponta.
pp
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Dr. Papp Istvánné emlékére

Nem találkoztunk 17 éve. De
amikor tavasszal a kertünkben
virágba borultak az íriszek, gondolatban mindig ellátogattam
hozzá, hogy megnézzem, nála
hogyan virítanak a valaha közösen vásárolt tövek.
Több mint húsz évig dolgoztunk
ugyanazon a folyosón, sérült,
olykor kitaszított gyermekek
oktatásán. Őszintén szerette
nem csak a hivatását, a sérülteket, hanem a körülötte lévő
kollégákat, munkatársakat, segítőket. Bármikor, bármilyen kéréssel fordulhattunk hozzá, s a
teljesítésben csak legendás szórakozottsága okozhatott késedelmet. Segítő szándéka mindig készen állt. Reggelenként
a tanáriban gyakran mesélte
cyranói derűvel az előző napi,
néha hihetetlen, kacagtató történeteit a feledékenységről, a
több síkon történő gondolatok
szárnyalásának csapdáiról és kiszámíthatatlanságáról.
Ám szakmai kérdésekben sosem
vétette el sem az irányt, sem az
időzítést. Több tanárt saját pél-

dájával vezetett be a gyógypedagógia főiskolán meg nem
tanulható rejtelmekbe, s tette
számunkra először szerethetővé, aztán vonzóvá, majd elhagyhatatlanná a fogyatékkal élők
életének szebbé varázsolását.
Mindig azzal az utánozhatatlan,
nyugodt eleganciával lépett túl
a sokszor megoldhatatlannak
tetsző gondokon.
Élete delén kezdték meg a saját
otthon építését. Gyakran beszélt
erről fanyar humorral, de min-

Felhívás!

Pomáz Város Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában álló Pomáz 2727/5 hrsz-ú 737m2 nagyságú belterületi lakóház és udvar besorolású ingatlanját amely a
József Attila u. 28. sz. alatt a HÉV állomásnál található. Az
ingatlanon álló épület teljes közműellátással rendelkezik,
(elektromos áram, víz, csatorna, gáz) állapota teljes
felújítást igényel és telket gázvezetési szolgalmi jog terheli.
Az ingatlanért minimálisan megajánlandó vételár:
9.581.000,-Ft. Vételi ajánlat Pomáz Város Polgármesteri
Hivatal Titkárságán 2012. április 13.-ig nyújtható be.
Az ingatlannal kapcsolatban bővebb információ a
www.pomaz.hu honlapon vagy az Önkormányzati és
Beruházási Csoport 06-26/814-380 telefonszámán kapható.
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dig bizakodva. Sokat tervezgetett, dolgozott az otthon és a
kert kialakításán. Vásárolta a
virágtöveket, palántákat, magokat. Sohasem volt önző, mindig
megosztotta nemcsak szakértelmét, gondolatait, ötleteit, de
vásárolt növényeit, gyógyfüveit
is az érdeklődő munkatársakkal.
Ezekben az években vált a
munkával eltöltött életünk részévé.
Aztán eljött az idei télutó,
amikor váratlanul lecsapott rá
kiterjesztett szárnyaival az a rettenetes vörös madár, és a felkavart gomolygó füsttel elszállt
lelke a tavasz elől…
Halászné Gambár Mária

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezi mindazoknak, akik a március elején
szüleim házánál történt lakástűznél segítséget nyújtottak édesapám kimentésében.
Papp Gábor

Pomáz Város Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában álló Pomáz 660/A/1 hrsz-ú Beniczky u. 8. sz. alatt
található (40m2) belterületi iroda besorolású ingatlanját. Az
iroda elektromos árammal és vezetékes ivóvízzel ellátott,
gáz nincs az állapota felújítandó. Az ingatlanért minimálisan megajánlandó vételár: 4.300.000,-Ft. Vételi ajánlat
Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán 2012.
április 13.-ig nyújtható be.
Az ingatlannal kapcsolatban bővebb információ a
www.pomaz.hu honlapon vagy az Önkormányzati és
Beruházási Csoport 06-26/814-380 telefonszámán kapható.

AKTUÁLIS

Kérjük támogassa adója 1%-val
a pomázi szervezeteket!

A Pomázi Szerb Kissebségért Alapítvány:
18669316-1-13
Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú
Alapítvány: 18661631-1-13
Felzárkózunk Regionális Fejlesztő, Tanácsadó,
Továbbképző Közhasznú Alapítvány:
18682960-1-13
Hétkrajcár Alapítvány: 18690998-1-13
Holdvilág-árok Országjáró és Kultúrális
Egyesület: 18684230-1-13
Huncutka Alapítvány: 18676415-1-13
Icuri-Picuri Alapítvány: 18680913-1-13
Kéve Közösségfejlesztő és Szabadművelődési
Alapítvány: 18676738-1-13
Magyar Vár Alapítvány: 18690745-1-13
Napsugár Alapítvány: 19179942-1-13
Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesület:
18668102-1-13
Őszi Napfény Alapítvány az Idős Korért:
18698697-1-13

Pomázi Állatvédő Egyesület: 18668360-1-13
Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány:
18686294-1-13
Pomázi Nebulókért Alapítvány: 19183196-1-13
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: 19181730-1-13
Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány:
18693829-2-13
Pomáz Rehabilitációért Alapítvány:
18665484-1-13
Sashegyi Sándor Alapítvány: 19180818-1-13
Szent Miklós Alapítvány: 18685310-1-13
Tátika Alapítvány: 18685107-1-13
Testvérmúzsák Alapítvány:18668597-1-13
Zöld Szív Ifjúsági természetvédő Mozgalom:
19174480-1-13
Pomázi Közművelődési és Környezetvédő
Egyesület: 18711815-1-13
ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány:
18688155-1-13

Figyelem!
Eboltás!

Értesítjük Pomáz város lakosságát, hogy a 2012 évi szervezett, kötelező
veszettség elleni eb oltást az alábbi helyen és időpontban végezzük:
Oltás helye:
Dolina Porta
Áll. orv.rendelő Diófa u.
Áll. orv.rendelő Diófa u.
Kiskovácsi Mázsaház

Oltás időpontja:
április 13. 9-12-ig
április 13. 14-19-ig
április 20. 9-12-ig
14-19-ig
április 20. 12.30-13-ig

Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a
helyszínen fizetendő: 4200 Ft/eb. 2010 január 1-től az oltási könyvet számozottra
kell cserélni, melynek ára 500 Ft. Lehetőség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, a telefonon megbeszélt időpontban.
Hívható vagyok: 06-30-97-42-548 és a 0630-86-70-716 mobilszámokon valamint a
06-26-311-946-os telefonszámon. A 81/
2002.(IX. 14.) FVM rendelet értelmében
2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése védőoltás beadásának feltétele - a féreghajtószer költsége 10 kg-ént 200 Ft. Ennek
értelmében kérjük az eb tulajdonosokat,
hogy a beoltandó eb súlyának megfelelő

Pótoltás helye:
április 27. 9-12-ig
14-19-ig
-

összeget is szíveskedjenek magukkal hozni.
Az oltás kötelező! Az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell
kezdeményezni, melynek során 50.000 Ftig terjedő pénzbírság szabható ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutya esetleges
külföldre szállításánál a veszettség elleni
védőoltáson kívül a kutyák fertőző szopornyica betegség ellen beadott védőoltást is
igazolni kell. A macskák veszettség elleni
védőoltása nem kötelező, de a fertőzések
megelőzése érdekében minden macskatartónak ajánlott.
Dr. Bándli József
állatorvos

Felhívás!

A Pomázi Városi ICO SE
tagsága szeretné, ha a száz
éves évfordulójuk alkalmából könyv jelenne meg a
sportkör történetéről. Ezért
az egyesület vezetőségével
egyetértve azzal a kéréssel
fordul azokhoz, akik bármilyen írott, vagy fotózott
anyaggal, érdekes információval, adattal rendelkeznek
a sportkör múltjával kapcsolatban, szíveskedjenek hívni
Petroff Miklós főtitkárt a
06-30-241-2057-es, illetve
Vicsotka Mihály újságírót a
06209573072-es telefonszámokon. Az anyagokat leadhatják a sportkör klubházában, és a városházán, a
titkárságon. Kérjük, hogy a
pontos elérhetőségüket tüntessék fel, hogy később a
dokumentumokat vissza tudjuk adni a tulajdonosaiknak!
Vicsotka
Pomázi Polgár 9
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Ünnepeltünk
A városháza előtti téren
emlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
dicső napjaira.

Fáklyás felvonulás március 14-én

Ünnepi beszéd - Mikusi Zsolt ezredes
Így fest egy igazi katonazenekar.
Vezényel: Rixer Krisztián

A műsor két színfoltja a Magyar
Honvédség Szentendre Helyőrségi
Zenekara és a Pomázi Mátyás Király
Általános Iskola 4. b. osztálya voltak.
Diákjaink tartalmas szép produkciója
Rupert Vilmosné és Molnár Róbertné
vezetésével nagy elismerést érdemel.
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Koszorúzás Kósa Anikó alpolgármester
és Vicsi László polgármester

Néhányan a közel kétszáz
ünneplő közül
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A svájci hun völgy
Albert Salamin Pincec-i többszáz esztendős istállója. A nevezetes gerenda védett emlék

Franciául Val D’ Anniviers, németül Eifischtal völgy Svájc
Wallis megyéjében a magas hegyekkel körülzárt Rhone folyó
vízgyüjtőjében, az Alpok négyezer méter fölé nyúló gerincének
északi lejtőjén fekszik. A kutatóknak már régen feltűnt, hogy
ezt a völgyet különös emberek lakják, akiknek ősi nyelve, arca,
tulajdonságai, szokásai, minden vonatkozásban eltérnek a környék népeitől. Ráadásul az ott lakók ősidők óta Attila király
hunjai leszármazottainak tartják magukat.
A német, francia anyanyelvű kutatók,
bár több mint 120 tudományos művet
jelentettek meg róluk, nem sokat tudtak kezdeni a völgy különleges népcsoportjával, a testalkatával, a rovásírásával, a népművészetével (az
életfáival, a tulipán díszítéseivel, kopjafáival, a húspácolással, a halotti tor
szokásával, a tájszólásukban évezred
után is megmaradt ősi nyelvezetével.
Svájcban az 1700-as évek vége felé
kezdtek tudósítások megjelenni e
különleges völgy történetéről, lakóinak hun eredetéről.
Magyarországon először 1834-ben
Toldy Ferenc írt róluk „Hunn maradék
a helvétiai havasokban” címmel. Igen
furcsa, hogy az azóta eltelt 178 esztendő alatt a mai napig semmilyen
hivatalos magyar kutatás nem indult
a völgy történelmi múltjának feltárására. Szerencsére akadtak olyan magyar kutatók, akik felvállalták a hunvölgyi emlékeink felkutatását.
Horváth Mihály püspök, történetíró,
(az 1849. április 19-i függetlenségi
nyilatkozat után kultuszminiszter lett,
amiért 1851-ben távollétében halálra
ítélték, s képletesen kivégezték, Sicambriával is foglalkozott), 1853-ban
járt ott, majd 1896-ban Fischer Károly
Antal Zürichben adott ki németül
egy 435 oldalas monográfiát, mert
Magyarországon nem engedélyezték.
Fischer 1900 után tért vissza Budapestre, s megtudta, hogy itt él
Salamin Kelemen, s ő a hun völgyben
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rengeteg Salaminnal találkozott. Mintha nálunk valaki Kovács, Kiss, vagy
Asztalos lenne. Salamin Kelemen
dédapja volt annak a dr Salamin
Andrásnak, aki a napokban az „Utolsó
honfoglalás II.” címmel csaknem 400
oldalon foglalta össze a fentebb

Az 1821-ben épült Grimentz-i „Tulipános
ház” nyugati homlokzata tulipánmintákkal.

említettek, Dezsényi Béla, Kiszely
István történész–antropológus, (ő vizsgálta meg Barguzinban azt a csont-

vázat, amelyet a Petőfiének tartanak,
de a génvizsgálatot máig sem végezték
el rajta), Vittay Győző, és Balázs
Ádám kutatási eredményeit a hun
völgyiekről és saját családjáról. E
könyv megírásának a végső lökést az
adta, hogy 2004-ben a hun völgy egyik
leszármazottja, Marc-André Salamin
lett a svájci államszövetség magyarországi meghatalmazott nagykövete,
aki nagyvonalúan támogatta dr Salamin András erőfeszítéseit.
A völgy mai lakóinak hite szerint az
anniviersi völgy első lakosai azok a
hun katonák voltak, akik Attila
valamelyik nyugati hadjáratában (lehetett 451-ben, a catalaunumi csata,
vagy 452-ben az itáliai hadjárata után)
elszakadtak a Pannónia felé visszavonuló fő seregtől, s ezen a zárt,
megközelíthetetlen helyen találtak
menedéket. A kutatók szerint a legfontosabb bizonyítékok a hun-magyar
eredetükre, a völgylakók emlékezete,
a mondaviláguk, az ősi kultikus
helyeik, (Vadak köve), szokásaik, a
tájszólásuk, nyelvük, családneveik,
(elől a család aztán a keresztnév) a
hely és helységneveik, (Penszék,
Vizsój, Luk, Heren, Sajk, Dercse,
Mén, Lósánc, Savanyó, Salamon,
Rezi, Várda, Roua, (Attila nagybátyja,) a rovásírás (amely 500 éves, ma is
olvasható egy ősrégi épület gerendáján), tulipán, nap, hold és
virágdíszítések, a halotti tor (nyugaton ismeretlen), a bajuszos szentek, a
vérminta vizsgálatok, a végtelen fonat
szimbóluma, amely Mezopotámiából
a Kárpát medencén át vezet a hun
völgybe.
Egy rövid írás csak a bizonyítékok
vázlatával foglalkozhat. A tartalékban
maradottak közül bőven választható
néhány kiemelkedő. Ám a felsoroltak
is egyértelműen alátámasztják. A hun
völgyiek a mi rokonaink.
Vicsotka

Toncsi bácsi 90 éves

Toncsi bácsi, azaz Plank Antal 90
éves. Ez már önmagában is érdekes
és örvendetes adat volna, ám ismerve Toncsi bácsi életútját, elgondolkoztató tény. A Plank családot a
pomázi 1032 fő, összességében több
százezer magyarországi sorstársával
együtt a hatalmi gőg, a nemzetiségek
között a háború elmúltával is még
mesterségesen szított gyűlölködésirigykedés során lakóhelyéről, anyagi javaitól gondosan megfosztva a
harcok, bombázások által elpusztított Németországba kényszerítették.

Toncsi bácsi és a vele együtt kitelepítettek-elüldözöttek a kétségbeesés
helyett az eleinte idegenkedő új környezetnek megmutatták, hogy igen
hasznos társaságra tett szert velük új
hazájuk. Ezen belül Toncsi bácsi a

Pomázról elüldözöttek csoportjának
szellemi összefogását is elvállalta.
Létrehoztak egy „Heimatstube”-t, emlékszobát, a magukkal vitt emléktárgyakkal berendezve. Összefogta az
egykori pomázi lakosokat, és amikor
úgy látta, hogy a diktatúra enyhül,
(legalább is szavakban,) 1980-ban egy
busszal 45 régi pomázi hazalátogatását
is megszervezte, ahogy ő mondja,
otthonról hazajöttek (majd itthonról
hazamenjenek). Bejött a papírforma: a
rendőrség zaklatta őket, például nem
engedte a csoportot Pomázon ebédelni,
Budakalászra, az akkor még normális
vendéglátóhelyként működő Hársfa
étterembe kényszerítették át a hazalátogatókat, miután már a határon közölték velük, hogy tudják, miért jöttek,
nyilván fölforgatási céllal. A felháborítóan aljas intézkedések hallatán

Bringaút
A Pomázi Klímakör által a 2008-2009, illetve 2010 és 2011
évben szervezett több helyi kerékpáros esemény bizonyította, hogy sok a kerékpáros gyerek és felnőtt Pomázon és
jelentős az igény a biztonságos kerékpárhasználatra.
A Pomázi Klímakör ezért kezdeményezte a „Zöld forrás”
pályázat nyújtotta támogatás megszerzését. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint a pályázat kiírója
részéről érkezett visszajelzés alapján a lehetséges 1 millió
Ft-ból 675 ezer Ft-ot elnyertünk. Ezzel a lehetőséggel a
Pomáz - Szentendre közötti 3 km hosszú, a Dera patak
gátján tervezett, ma is jól-rosszul járható felület kerékpárosbarát használatát szorgalmazzuk.
Véleményünk szerint ehhez minimálisan szükséges a Dera
patak töltésének kaszáltatása, a kerékpáros útjelző táblák
kihelyezése, illetve a Pomáz - Szentendre közötti jelentős
járműforgalmat bonyolító 1112-es közúton Pomáz határában a biztonságos átjutás kialakítása. A szerény anyagi
keret és a szabadidős tevékenységben végzett társadalmi

SPORT
többek erőteljes megnyilvánulását
Toncsi bácsi szerelte le szinte bibliai
szóval, valahogy így: „Fiatalok, nem
tudják, hogy miről beszélnek, nekik ezt
tanították. Idővel talán okosabbak
lesznek, ha jobban megismernek minket.”

Plank Antal élményeit, tudását, élettapasztalatát nagy örömünkre és tanulságunkra több könyvben, dolgozatban is
leírta, rögzítette. Ilyenek a Pomáz in
Ofner Bergland (Pomáz a Budai
hegyvidéken), az Életrajzom, Iskolai
élményeim címen íródtak, valamint
különböző cikkek és előadások (mindezek magyar és német nyelven).
Aktívan vett részt német kitelepítési
emlékhelyek létesítésében mind Pomázon, mind pedig Németországban.
Toncsi bácsi a sportolást sem hagyta
abba, a pomázi labdarugó pályafutás
után sportszerűen kerékpározott. Így
például 2001 és 2010 között, már 80
évesen 76.000 km-t teljesített és nagy
álmát, az Egyenlítő kétszeres hosszának megtételét csak egy közbejött és
igen súlyos baleset miatt (egy figyelmetlenül közlekedő autós elgázolta) nem tudta elérni. Az egyesületi élet
szervezésében még mindig közreműködik, utoljára 2011-ben járt itthon.
Isten éltesse Toncsi bácsit, a Pomázért
emlékérem birtokosát, Pomáz díszpolgárát és kérjük, hogy áldott, áldozatos
munkáját, amíg ereje engedi, folytassa
a németországi és a hazai közösségek
érdekében, okulására és örömére.
Pomáz, 2012-03-17
Kulturverein Der Pomázer
Ungardeutschen
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület

munkánk nem teszi lehetővé a töltés felület EU szabvány
szerinti szilárd burkolattal ellátását.
Meggyőződésünk, hogy ezen 3 km hosszú bringázásra,
kocogásra, futásra, sétára alkalmas út jelenti a Dera völgy
kerékpáros felületeinek első szakaszát, melyet az elkövetkezendő években - reméljük - több ütemben folytatás
követhet Csobánkán keresztül, egészen Pilisszentkereszt és
Dobogókő irányába.
Legnehezebb feladatnak ígérkezik a közúti híd alatti átjutás
kialakítása, melynek pontos részleteihez előzetes tervvázlat
készült Vértes Péter tervező és öntevékeny helyi lakos
közreműködésével. Az építőipari munka a budakalászi
FIEF ÉPITEX Kft. munkatársai által kerül kivitelezésre.
A feladat pontos kidolgozása a helyszíni egyeztetések
alapján körvonalazódott, ahol 2011 nyarán a Pomázi
Klímakör kezdeményezésére a Magyar Közút, a Vízügy és
az Önkormányzat illetékesei is részt vettek. Ezek után több
helyi civil egyesület is támogatásáról biztosított bennünket,
illetve a Pomáz napi rendezvényen a lakosság részéről is
kaptunk felajánlásokat, mely mi tagadás igen jól esett és
előre is köszönet a felajánlott segítségért.
Kelemen Gábor
PKKE Pomázi Klímakör tagja
(A cikkünkhöz kapcsolódó felhívás a 16. oldalon található)
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SZOLGÁLTATÁS

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

ÁPRILIS

11. szerda 10.00-14.00
Költészetnapi Versmegálló a
HÉV állomásnál.
13. péntek 17:00
A felvidéki Kicsi Hang
Együttes DÚDOLÓ című
verséneklő műsora
18:00 dr. Garamvölgyi
László: Hogyan halt meg
József Attila? című előadása
belépő: 500 Ft
14. szombat 10:00
Palkó, a királylány és a
sárkány, Domonkos Béla
bábjátéka, belépő: 500 Ft

19. csütörtök 18:00
„Az igazat mondd, ne csak a
valódit ”Eperjes Károly
Kossuth-díjas színművész
előadó estje. Közreműködik:
Borbély Mihály Liszt-díjas
zeneművész.
Belépő: elővé-telben 1500 Ft,
az előadás napján 1800 Ft
20. péntek 18.00
Drávik János előadása, a
Magyar Vár szervezésében
21. szombat 10.00-11.00
Tekergő Táncház,
belépő: 500 Ft

27. péntek 18:00
„MUTATVÁNY” Balabbé
cirkuszművész önfaggató
versszínháza, belépő: 500 Ft

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

rendezvényeken a
művelődési Házban
büfé üzemel!
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MA RI KA KONY HÁ JA

Itt a Húsvét! Megérkezett a tavasz!
Szép régi magyar szokás szerint készülődünk a Húsvét hétfőre, a locsolkodásra is. A lányok tojást festenek, a fiúk
a locsolás menetrendjét állítják össze.
A hagyományosan elkészített ételek
mellé egy könnyű és gyorsan összeállítható, az év egyéb szakában is kínálható hidegtál receptjét adom közre:
Hidegtál locsolóknak:

Hozzávalók:
8-10 szelet porhanyós hátszín
4-5 savanykás alma
½ citrom
só, frissen őrölt bors
5dkg vaj
2 nagyobb paradicsom15 dkg krémsajt
1,5 dl vörösboros aszpik
2 ek. zöldfűszer
3-4 cseep Worcester-szósz
1 kis fej gyenge hagyma
Pirospaprika
Snidling
4 tojás
1 ek tejszín
apróra vágott sonka, petrezselyem, snidling
ecetes gomba a tálaláshoz

Elkészítés:
Az almát meghámozzuk, kb. 1 cm vastag szeletekre vágjuk, majd díszkivágóval
kivágjuk a magházat. A citromszelettel fél
liter vízben félpuhára főzzük, itt hagyjuk

Tisztelt Szerkesztőség!

kihűlni. A húst megtisztítjuk a hártyás
részektől, sózzuk, borsozzuk, a forró vajban mindkét oldalán átsütjük. Kivesszük
az edényből és hidegen tartjuk.
A paradicsomokat meghámozzuk, félbevágjuk, közepét kiszedjük. A krémsajtot a
zöldfűszerekkel, Worcester-szósszal, vágott
hagymával jól összekeverjük és megtöltjük vele a paradicsomot. Néhány percre
mélyhűtőbe tesszük, majd negyedekre
vágjuk és oldalát megszórjuk snidliggel.
A megfőtt tojások sárgáját kivesszük,
összekeverjük a tejszínnel, sóval borssal
és csillagcsővel a fél tojásokba nyomjuk.
Tetejét az apróra vágott sonkával díszítjük.
Az almaszeleteket elrendezzük az előhűtött tálon, rátesszük a sütött hússzeleteket,
formára vágott paprikadarabokat, az ecetes gombát és az előre elkészített, kihűtött
aszpikkal „áthúzzuk”. (meglocsoljuk).
A paradicsomot és töltött tojást szintén
elhelyezzük a tálon, snidlinggel, petrezselyemmel díszítjük.
Bár az elkészítés nem ördöngősség, de
fiatal leányok bátran kérjék édesanyjuk segítségét!

Levelünk jött!

Szeretném megosztani másokkal is minap
történt kellemetlen élményemet.
Nagymamám bekerült a kiskovácsi kórházba (Gálfi Béla Nonprofit Kft) és felmentünk
meglátogatni. A tavalyi évben is jártunk
többször az intézményben látogatás céljából.
Azóta változás történt, felszereltek a bejárathoz egy sorompót, három őr állt mellette akik kedves köszöntéssel fogadtak és
felemelték a sorompót.
Megtörtént a látogatás, beültünk az autóba
és elindultunk kifelé. Mielőtt felemelkedett
volna a "szabadságot jelentő" sorompó az
egyik őr kezembe nyomott egy 300Ft-ról
szóló parkolási díjat. Megkérdeztem, hogy
"mi ez?". Azt a feleletet kaptam, hogy a
kórház területén januártól napi 300Ft-ba
kerül a parkolás. Következő kérdésem az
volt, hogy "és ez hova van kiírva??", merthogy a bejárati kapun nem láttam...?!
Megmutatták: ha az ember már bent van a
kórház területén, akkor láthatja (ha nézi),
hogy a bejárattal szembeni épület falán fel

van tüntetve, hogy fizetős parkoló. Azaz: be
kell mennem a intézmény területére, hogy
megtudjam a parkolás nem ingyenes?!
Biztos vagyok benne, szabály van arra,
hogy a fizetős (vagy akár nem fizetős)
parkolást még azelőtt kell jól láthatóan/
olvashatóan feltüntetni a "nagyközönség"
számára, mielőtt beáll egy ilyen parkolóba,
hogy dönteni tudjon igénybe veszi-e a szolgáltatást.
Más: ha már többen is fogadják a látogatót a
sorompó mellett az érkezéskor, akkor szóban kellene tájékoztatást adni az őröknek, a
változásról. Valóban januártól él ez a
"parkolósdi", de ahogy a leírás elején
említettem, mi pl. tavaly voltunk a kórházban utoljára.
Mindenesetre a kedves őr úr megnyugtatott,
hogy érdemesebb kifizetni a 300Ft-ot, ahelyett, hogy a kórház területén kívül parkolok, mert ott meg biztosan feltörik az
autómat:-))
G. Márta

Továbbra is várjuk leveleiket szerkesztőségünk címére.

Tragikus tűzeset

2012 március 6-án tragikus végkimenetelű tűz pusztított a
Lóczy Lajos utcában. A tűz halálos áldozata dr. Papp
Istvánné, Pomáz köztiszteletben álló állatorvosának a
felesége volt. A doktor úr könnyebben, a fia súlyosan
sebesült meg. Kötelességének teljesítése közben egy
önkéntes tűzoltó a nyakán szenvedett első fokú égési
sérülést.

Az SZSZK áprilisi programja
Április 2. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna; testsúly- és vérnyomásmérés, Délután: Bolondok napi mulatság
Április 3. Kedd Biblia óra – Molnár Antal vezetésével (beszélgetés, éneklés), Délután: kézműves foglalkozás (Húsvét)
Április 4. Szerda FilmKlub, Pedikűr, Délután: felolvasás, séta
Április 5. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Délután: zenehallgatás, beszélgetés
Április 6. Péntek Nagypéntek - beszélgetés; Délután: séta,
beszélgetés
Április 9. Hétfő Húsvét hétfő
Április 10. Kedd Születés és Névnaposok köszöntése, Fodrász, Délután: beszélgetés, felolvasás
Április 11. Szerda Dr. Győrffy Sándor – növényismereti előadás, beszélgetés, Délután: Költészet napja (felolvasás,
szavalás, beszélgetés)
Április 12. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Délután: séta, játék
Április 13. Péntek Kirándulás
Április 16. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna; beszélgetés
Délután: sütés, felolvasás
Április 17. Kedd Biblia óra – Molnár Antal vezetésével
(beszélgetés, éneklés), Délután: séta, éneklés
Április 18. Szerda Irodalmi délelőtt, Délután: TV-nézés,
beszélgetés
Április 19. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Óvodások műsora, Délután: játék, zenehallgatás
Április 20. Péntek Föld Napja – beszélgetés, előadás
Délután: séta, beszélgetés
Április 23. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna; testsúly- és vérnyomásmérés, Délután: beszélgetés, felolvasás
Április 24. Kedd Tea délelőtt, Délután: séta, játék
Április 25. Szerda 10.00-11.00 Nyilas Zoltán – istentisztelet
és beszélgetés, Délután: kézműves foglalkozás
Április 26. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Délután: Zeneiskolások műsora
Április 27. Péntek Egészségügyi előadás, Délután: zenehallgatás, beszélgetés
Április 30. Hétfő Pihenő Nap

MOZAIK

Emlékezés a német
kitelepítésre

Március 12-én a Pomázi Művelődési Házban nagy számú
közönség emlékezett meg a pomázi németajkúak
kitelepítéséről. A műsorban felléptek a Pomázi Német Iskola
5. b. osztályának tanulói Minárik Lívia vezetésével. Ünnepi
beszédet és köszöntőt mondott Szlávikné Katona Mária a
Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Vicsi
László városunk polgármestere.
p. p.

Duplázó vandálok

A márciusi hosszú hétvégén ismeretlen tettesek inmáron
második alkalommal verték le a Helytörténeti Gyüjtemény
faláról az emléktáblát. A táblát, a városunkban született dr.
Alföldi András tiszteletére állították, aki az ókori világ
tudós kutatója volt.
Gy. Zs.

Így néz ki most a tábla helye.
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Felhívás
A PKKE Pomázi Klímakör a Pomáz-Szentendre kerékpárút kialakításához a lakosság segítségét kéri a
következőkben:

- területrendezés, töltéskorona egyengetés, kaszálás,
- az út alatti átjáró használatát jelölő tábla és a munkálatokat lehetővé tevő közreműködőket feltüntető tábla elkészítése és elhelyezése a híd közelében a töltéskoronán
(faanyagokból),
- kerékpáros útjelző táblák elkészítése és elhelyezése (6 db.
faanyagból)
- előírt biztonsági korlátok kialakítása és elhelyezése (faanyagból elkészítendő), melyhez az alapanyag előteremtése folyamatban - ha valakinek van erdészeti kapcsolata
ajánlatokat elfogadunk (kemény fából 40-40 méter, de
minimálisan 15-15 méter hosszban szükséges elhelyezni
korlátot)
- felületek festése, végső területrendezés,
Ajánlásokat a www.zoldpomaz.hu oldalon megadott
kontaktokon keresztül, illetve a Pomázi Közművelődési
és Környezetvédő Egyesület vezetőségén keresztül is
tudunk fogadni.
Kelemen Gábor
PKKE Pomázi Klímakör tagja
A

N G O L

Pót- és nyelvvizsgára,
érettségire való felkészítést,
korrepetálást vállalok nagy
gyakorlattal.
Házhoz megyek - nyáron is.
06/ 20 / 4796 - 275

Nonprofit-Könyvelés
Civil Szervezetek részére
Közhasznú szervezetek
könyvvezetése
az Új Civil Törvénynek
megfelelően

Pomázon 06-20/485-7597

BESZÉDCENTRIKUS
ANGOL OKTATÁST
VÁLLALOK
KÜLFÖLDI EGYETEMI DIPLOMÁVAL,
30-ÉVES GYAKORLATTAL ANGOL
NYELVTERÜLETEN.
06-26-323273
06-30-4217096
16 Pomázi Polgár

Halas Laci
Ficánkoló finomságok boltja

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

Pomáz, József A. u. 26.
(a Pagodáknál)
Tel.:06-30-254-5497

Konténeres sitt szállítást,
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.

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

Tel: +36-30-296-6797.

István Király
Gyógyszertár

2013 Pomáz, Kossuth u. 21/a.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

Április

Telefon: 26-325-462

Április

Nyitva tartás:
Hétfõn és csütörtökön:
7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig.
Szombaton: 8–13-ig.

Április

————

Április

Április
Május

8-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
9-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
15-én 16.00–20.00-ig
István király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
22-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
29-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
1-én 8.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
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Számítógép
Szerviz
(mûhelyben és kiszállással is )

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

Javítás, bõvítés.

Új és használt gépek, alkatrészek.

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

info@kezdobetu.hu

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

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.

Akciós keretek a készlet
erejéig 1500 Ft-tól
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

REDŐNYÖK

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

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

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

Természetesen más fogászati problémák esetén is
várjuk szeretettel!

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

MEGNYITOTTUNK
Euro Mini Market

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:

CALMO-DENT FOGÁSZAT AKCIÓK!

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

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 10.770
50.670
19.800 5.350
25.150
10.000 2.700
12.700
5.500 1.485
6.985
3.000 810
3.810
1.500 405
1.905
Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288
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Tavaszi nagytakarítás!
Nem kell megijedni, nem az ablakpucolás rejtelmeiről lesz szó, hanem
testi-lelki megújulásunkról, megtisztulásunkról, amelyre a tavasz beköszöntével mindnyájan vágyunk.
Nem véletlen, hogy ilyenkor kezdünk
vad fogyókúrákba, salaktalanítunk, és
eljárunk tornázni. Ez nagyon helyes,
hiszen a mozgás, az egészséges táplálkozás, az elegendő folyadékbevitel
segít a méregtelenítésben, belső
megtisztulásunkban. Viszont ilyenkor
érdemes időzíteni a nagyobb arctisztító, bőrméregtelenítő, megújító kúrát
is.
A rendszeres arctisztító kezelésekkel
nemcsak segítünk bőrünknek a regenerálódásban és szabad lélegzésben,
hanem felkészítjük a nyári időszakra
is. A meleg, az UV-sugárzás erősödése
nagy igénybevétel bőrünknek is, a
szakszerű arctisztítással megelőzhetjük
a pórusainak eltömődését, a bőr zsí-

rosodását, az aknék megjelenését.
Felejtsük el az otthoni nyomkodást,
mert súlyosbíthatjuk vele bőrünk állapotát!
Szalonunkban különböző, a bőr
állapotának, bőrtípusnak megfelelő
hatóanyagokkal végezzük az arctisztító
kezeléseket. Elsősorban minősített bioés naturtermékekkel dolgozunk, otthonra pedig hypoallergén dermokozmetikumokat ajánlunk. Ez azért is
nagyon fontos, mert a rosszul
megválasztott, nem a bőrtípushoz illő
kozmetikumok ugyancsak ártanak. Ha
a bőr természetes védőpajzsa sérül,
nemcsak fáradttá, szürkéssé válik az
arc, hanem allergiák, gyulladások,
kiütések jelenhetnek meg rajta, és felgyorsulnak az öregedési folyamatok.
Ha szeretne több információt a
megfelelő bőrápolásról, a legújabb
szépségipari újításokról, tavaszi nyílt
napunkon minderre módja lehet.

Végignézheti a különböző kezelések
menetét, azonnali eredményeit, kipróbálhatja a professzionális kozmetikumokat, sminkszereket, megismerheti bőrtípusát és a lehetőségeket,
hogy az esetleges bőrproblémáján
hogyan lehet a leggyorsabban és
leghatékonyabban segíteni. És ez csak
az egyik előnye, hogy kézközelből
láthatjuk a kezeléseket, hogy kérdezhetünk bármiről, de ha valami
megtetszik, akkor nagy kedvezményekkel igénybe is vehetjük egy
időpont egyeztetés után.
Ha még nincs kozmetikusa, de úgy
érzi, hogy szeretne végre találni egy
megfelelő szakembert és olyan szalont,
ahol minden szolgáltatás rendelkezésére áll, látogasson el hozzánk
május 12-én szombaton, amikor beavatjuk azokba a szépségtitkokba, amelyek hozzásegítik a mindig természetes
és vonzó külső megteremtéséhez.
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