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TARTALOM

Kedves Olvasók!

Pünkösdhöz érvén bizony sokan
megkérdik mi is ez az ünnep, mit
is ünneplünk mi keresztények a
világban? Ennek az ünnepnek,
ahogyan a húsvétnak is ószövetségi gyökerei vannak.
A pünkösd a sínai hegyen való
szövetségkötésnek, törvényadásnak az emléknapja, egyben
ez a Hetek, az új kenyér ünnepe
a zsidóknál. Húsvét után ötven
napra ünneplik a pünkösdöt.
Görög nyelven az ötven pentékoszté, innen a mi pünkösd
szavunk. Minek a számolás? A
számolással összekötik az egyiptomi uralom alóli szabadulás
ünnepét (húsvét, pészah) a
szellemi, lelki szabadulás ünnepével (pünkösd, sávuot), amelyen a törvények (Tóra), Tízparancsolat tábláinak Mózesnek
való átadását ünneplik.
A Sinai hegyen azonban nem
csak törvényt hirdettek ki, hanem Isten szövetséget is kötött
az ószövetségi választott néppel.
A pünkösd a keresztényében egy
új szövetség megpecsételése.
Jézus több mint új Mózes, Ő
maga az Isten, aki a szeretet
törvényét hirdeti ki. Azonban
Jézus a törvények garmadája
helyett, a törvények megtartásának eszközét a Szentlelket küldi
el, amely húsvét után ötven nappal pünkösd ünnepén árad ki.
Tehát ez az Egyház születésnapja is. Ekkor lesznek a gyáva
tanítványokból, bátor apostolok.
A Szentlélek, aki pünkösdkor
kiárad, a harmadik isteni személy a Szentháromságban.
Szentlélek egy rendkívül fontos
Személy a keresztény ember
életében. A Szentlélek indíttatásából születik a keresztény
hitben minden, a templomi faragványoktól a legelmélyültebb
benső imákig. Ugyanis Ő maga
a bennünk lévő hit! „De azt sem
mondhatja senki: "Jézus az Úr",
csak a Szentlélek által.” (1 Kor
12,3) Általa hiszünk. Ezt a
szentlelket és ajándékait esdi le
a bérmáló püspök a felnőtt
kereszténnyé váló fiatalokra.
Ahogy ezt a pünkösd előtti héten
tette Paskai László Bíboros 11
fiatal testvérünket megbérmáva.
Erdődi Ferenc atya
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INTERJÚ

A polgármester
válaszol

- A múlt havi interjúban
megígérte, hogy összeíratja: 2006 óta hány millió
forintot fizettünk ki a 2002től kötött rossz szerződések és hivatali hanyagság
miatt. Összesítve még magam sem láttam ezeket, a
számokat. Elkészült a leltár?
- Itt van a fiókomban.
Összefoglalva félelmetes.
Olyan, mint a röntgenkép az
ember csontjairól. Vegyük
sorba az ügyeket, amelyekhez nekünk csak annyi közünk volt, hogy megörököltük Golub Athanászéktól.
A Flott Szolgáltató és Bonyolító Kft-nek a tűzoltósági
épület kivitelezésével kapcsolatos kamat 3.901.143
forint. Az Alcseviczában három telek eredeti állapotának helyreállítása 25.927.189
forint. Az Észak Budai Tervező Szerelő és Szolgáltató
Kft-nek a Templom-tér és
környékén a kandeláberek
felállításával összefüggésben elektromos légvezeték
kiváltása (tőke, kamat, eljárási díj és ügyvédi munkadíj) 22.809.116 forint. Az
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Az Árpád szobor városunk büszkesége lehet

Estivill Kft-nek a 20022003-ban végzett közvilágítás korszerűsítésével összefüggő kötelezettség (tőke,
kamat és eljárási illeték
52.652.316 forint. A közelmúltban vesztettük el a pert,
30 milliót kifizettünk, 22
milliót a szeptemberben befolyó adóból teljesítünk. Az
Ipolyholding Kft-nek az
Alcsevicza tulajdonszerzésével kapcsolatos foglaló
(180 millió) valamint ennek
kamatai és eljárási díjai
249.764.281 forint. Ezt teljesítjük havi 10 milliós
részletekben. A rendőrséget
építési engedély hiányában
húzták fel, a fennmaradási
engedélyért 3.180.000, a
műfüves pályáért ugyanezen
okokból 7.200.000 forintot
kellett fizetni. A felsorolt
„apróságok” összesen majdnem 420 millió forintba kerültek.
- Döbbenetes. Az ember
még kérdezni sem tud, mert
egyre csak az zakatol a fejében, hogy miként lehetett
ezt büntetlenül művelni?
Vajon hány évig tartanak
még az ügyek utáni törlesztések? Ráadásul itt a
június, a második negyedévi banktörlesztés…
- Június 20-ig kell teljesíteni
50-55 milliót. Nagyon kemény dolog lesz összegyűjteni a pénzt.
- S mi történik, ha adósok
maradunk?
- Talán a bank arra gondolna, hogy enyhítsen a fizetési
feltételeken.
- Ezt meg is lehetne próbálni?
- Nem célszerű, mert a bank
pontosan tudja, hogy menynyi pénz van az önkormányzat számláján. Ha késedelmeskedünk, azonnal leemeli
a hátralékot. Azt is törvény
tiltja, hogy másik banknál
számlát nyissunk. Nagyon
nehéz így talpon maradni.
Az adót is részben azért kellett megemelni, hogy a törlesztéseket tudjuk fizetni.
- Úgy tűnik, hogy 2006 óta

a régi ügyek nyomorgatása
ellenére a banki adósságból
is elég sokat „ledolgoztak”.
A város működőképes maradt. A gazdasági válságban
ez nagy eredmény.
- Közgazdaságilag igen. De
az emberek nem csak ezt
várják egy testülettől. Mindenki, így jómagam is azt
szeretné, ha épülne, szépülne a város. Ami nem
könnyű most, amikor szó
szerint a túlélésért harcolunk. Szűkösek a pályázati
lehetőségek, és a szükséges
önrész biztosítását ma nem
sok önkormányzat engedheti meg magának. Ilyen
helyzetben komoly eredmény, hogy a Majdánpolje
felszíni vízelvezetésének
első szakaszát készíttetjük.
Ma az önkormányzatoknak
a hangsúlyt a napi működés
zavartalan biztosítására kell
helyeznie. Aki látványos
presztízsberuházásokba
kezd fedezet nélkül, az
csődbe sodorja a települését.
- Azért Árpád nagyfejedelem szobrát júliusban a
Pozsonyi csata hónapjában
felavatjuk.
- Igen, hiszen ezt a munkát
évekkel ezelőtt kezdtük el és
végre sikerül. Egész napos
ünnepségre készülünk, dr
Hende Csaba honvédelmi
minisztert várjuk az avatásra. A hatalmas bronz
emlékmű, talán idegenforgalmi célponttá is válik.
Vannak, akik féltik, hogy a
forgalomtól távol eső helyen
megrongálják. Nekem az a
meggyőződésem, hogy a
legjobb földrajzi pontot találtuk meg neki. Onnan a
legszebb a panoráma a városra és a Pilisre. A barbároktól kivilágítással és
riasztórendszerrel védjük.
Az utat úgy alakítjuk ki,
hogy járművel ne lehessen
megközelíteni. Kérek mindenkit, hogy figyeljen a
szoborra, mert Pomáz büszkesége lesz, ha mindannyian
vigyázunk rá.
- A Magyar Keresztet is

visszaállították a Hősökterére. Nem lesz útban a
körforgalom építésénél?
- Alaposan megvizsgálták a
terveket. Azért helyezték
hátrábbra, hogy később ne
kelljen bolygatni.
- Halotta-e, hogy hetek óta
sorozatos betörések történnek a településen? Mintha
sorba vennék a városrészeket. Az elmúlt napokban
a Bajcsy-Zsilinszky és a
Babits utcában jártak a
„hívatlan vendégek”.
- A lakosságtól jutnak el
hozzám ezek a rossz hírek.
A rendőrség sajnos még
nem tájékoztat. Talán azért,
mert rontja a statisztikájukat? Tudom, hogy május
elsején a négynapos ünnep
alatt 11, vagy 12 betörés
volt Pomázon. Megfigyelték
ki utazik el, s kifosztották a
lakását. A rendőrség feladata lenne a kétes személyek
mozgásának követése. Ismerik őket, mert visszaesők,
nem most kezdték a „szakmát”. Bízom benne, hogy az
új szentendrei kapitány hatékonyabb munkát követel
meg az állománytól.
- Az országos politikát azért
hozom szóba, mert dr. Áder
Jánost választotta a parlament köztársasági elnöknek. Tudom, hogy Önnek ez
nagy örömöt jelentett.
- Nem titkolom, hogy így
van. Szerencsémnek tartom,
hogy éveken keresztül közvetlen munkatársa lehettem.
Nagyon okos és határozott
ember. Azon kevesek közé
tartozik, akik a jogi egyetemet színjelessel végezték
el. Annak idején Orbán
Viktorral és Kövér Lászlóval hárman vitték a Fidesz
ügyeit. Számomra felemelő
érzés, hogy ő a köztársaság
elnöke. A megfelelő ember
költözött a Sándor palotába.
Soha nem fogom elfelejteni,
hogy 2006-őszén, amikor
polgármester-jelölt voltam,
eljött és kampányolt mellettem.
Vicsotka

KULTÚRA

Kis és nagy művészek a Sashegyiben

Madár Péterné, Maricával sokat beszélgettünk 2009-ben arról, hogy rájött
arra, mi tenné igazán boldoggá a
tanításon kívül. A bábozás. Így
beiskoláztuk bábos tanfolyamokra,
töprengtünk, milyen forrásból lehetne
a szükséges pénzt előteremteni, hogyan kéne szakmai kapcsolatokat
kiépíteni. Az első országos bábtalálkozóra, nézőként már együtt utaztunk
el, és rögtön szívbéli jó barátra, mentorra is leltünk a nyergesújfalui Sára
Lászlóné, Incike személyében. Ő is
jött, mi is mentünk, megmutatta hogyan kell a szemeknek állni, hogy ne
csak nézzenek, lássanak is. Marica
meg csak varrta a bábokat, jobbnál jobbakat, egymás után születtek az előadások, csupa életteli, kedves darab.
Írója is akadt, mindjárt kettő, Tóthné
Bernárd Emese, és szerény szemé-

HOGYAN HALT MEG
MÁTYÁS KIRÁLY ?
Ezzel a címmel, adott két teltházas
előadást dr. Garamvölgyi László dandártábornok a Pomázi Művelődési
Házban.
Az ismeretek átadásának, az érdeklődés ama bizonyos mécsesének lángra
lobbantásának számtalan módja lehet.
A mit, hogyan és milyen módszerekkel, a történet - elbeszélés - cselekmény nyomán bebizonyosodott: a miért- és hogyan mindig izgalmasabb,
mint a mit-tesz kérdés.
Ha egy dallam nyomán vesszük üldözőbe a verset, rejtélyes történetek
révén a költőt, a történelmet: már
megérte.
G. S.

lyem, Emese a díszletek elkészítésében, és a gyerekek betanításában is
részt vett, amíg születendő kisbabája
miatt otthon nem kellett maradnia.
Nevet is kapott a csoport, a kéz kis
művészei, így lett a csoport neve
Manu-Art
Két év alatt nyolc előadás készült el,
ami egy profi csapatnak is sok lett
volna, de a mieink bírták szusszal. És
rögtön az első év elhozta a nagy
sikereket is. A profi című árnyjátékkal
bárhova mentek, az országos döntőt is
beleértve, elhozták az aranyat. Ezekből az előadásokból többet a pomázi
közönség is láthatott. (A profi, A karácsonyi vendégség, A mumus, Kincsvadászat az óvodában, Az ember
macska nem lehet.)
Mindez csak előzménynek tűnik a
most elkészült előadáshoz, Az ébenfa

paripához képest. Ez egy keleti mese,
amely egy repülő faló okozta bonyodalmakról szól, a főszereplője Ahmed,
a perzsa király fia, aki az ébenfa ló
segítségével ismerkedik meg élete
szerelmével Miou hercegnővel, a japán
császár leányával.
Sokan sokat dolgoztunk érte, hogy
létrejöhessen! Marica álmodta, én
írtam, férje Madár Péter építette, faragta, Marica rajzolta, festette, papírmasézta Mogyorósi Zsuzsi anyukánkkal együtt, Lafferton Zsolt rajztanárunk tervezte, rajzolta, Horváth
Móni énektanárnőnk zenéket válogatott hozzá. A gyerekek pedig, név
szerint: Bolla Tamara, Cifferszky Kata,
Csikós Zsófia, Dudás Dóra, Golecász
Alexisz, Horváth András, Jármy Botond, Kis Zsorzsett, Madár Veronika,
Mogyorósi Gabriella, Varga-Király
Dániel, Varga-Király Dorottya, hosszú,
kitartó és fárasztó munkával megtanulták. A gyerekek szülei pedig mindig
áldozatra készen szállították a gyerekeket, szerelték és pakolták a díszleteket. Az előadás hangosítását Beleki
Szilvi szülőnk vállalta magára. Erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók, mert
a hét végén az Országos Bábjátékos
Fesztivál Pest megyei döntőjén ismét
első helyezett lett a báb-csoport, amivel megszerezte a jogot, hogy a
versenyzők közül egyedüliként részt
vehessen idén is az egri országos
döntőn. Azt reméljük, most is sikerrel.
És már tervezgetjük a következő évi
előadásunkat Maricával. A főszereplője egy hatalmas sajt lesz. Többet nem
árulhatok el!
Szabadosné dr. Vargha Magdolna

Alkossunk együtt szellemi műhelyt!

„A szellemi műhely valós hiányt pótol, reális előzményei megszülettek, így igény
merült föl a hazai vendéglátásban a historizáló ételsorok elkészítésére, amelyet
egy meglévő, részben teljes forrásanyag alapján hitelesen szolgálhattak föl a
konyhák mesterei.
Viszont szükség van egy teljes kitekintésű szintézisre, grammatikai gasztro-kutatásokra, régiókhoz és etnikai-nemzetiségi csoportokhoz kapcsolódó gyűjtésre, fűszer- és gyógynövényhasználati vizsgálatokra, ételkészítési és viselkedési technikák feltárására.
Mindezek gyakorlati megjelenését pedig oktatással, s a rendezvényeken való részvétellel erősítenénk.”
Nagy Gyula

Amennyiben Önt érdeklik a történelmi és jelenkori konyhaművészet, meg szeretné ismerni az adott kor kultúrális hátterét, szívesen venne részt szűkebb pátriánk hagyományos népi ételeinek, receptjeinek felkutatásában, szeret sütni-főzni
s mindezt közösségben megélve, kérjük jelentkezzen a most induló „gasztro klubunkba”.
Vezeti: Nagy Gyula, magyar-történelem szakos tanár, kutató.
Tel.: 06-30-633-12-67
Kérjük érdeklődjön a fenti telefonszámon illetve a Művelődési Ház
elérhetőségein.
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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.

Felhívás

Pomáz Város Önkormányzata eladásra kínálja az alább felsorolt tulajdonában álló ingatlanokat. Az adott ingatlanra
minimálisan megajánlandó vételárat az eladási ár oszlop tartalmazza. (Áfaköteles ingatlanoknál, annak mértéke külön
kiemelve) Az ingatlanok vételére vonatkozó ajánlatokat
2012. június 8.-án 12:00 óráig lehet eljuttatni postai úton
vagy zárt borítékban Pomáz Város Polgármesteri Hivatal
Titkárságára. (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. I. em.)
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az adott ingatlan helyrajzi számát, a megajánlott vételárat, az ajánlattevő nevét,
címét, elérhetőségét. (telefon, fax, e-mail) Az ingatlanok
tulajdonjogát adásvételi szerződés alapján az szerzi meg, aki
a felhívás feltételeinek megfelel, és az eladási árhoz képest
a legmagasabb vételárat ajánlja meg. (A nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14. § (2) bek. alapján a
Magyar Államot elővásárlási jog illeti mindegyik ingatlan
esetében.) Bővebb információ a www.pomaz.hu honlapon
található, továbbá ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a 0626/814-380 és beépíthetőséggel kapcsolatban a 06-26/814364 telefonszámon kapható.

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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Folytatás a 16. oldalon
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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

Beszámolók, átszervezés, beruházás
Szinte szokásosnak mondható
fegyelmezett munkarendben
zajlott a pomázi képviselőtestület májusi ülése. Hosszasabb
vitára csak a most felállításra
kerülő Árpád szobor mellé helyezendő zászló kiválasztása
kapcsán került sor, de hamar
bebizonyosodott, hogy a testület többsége a józan kompromisszumokat előnyben részesíti meddő csatározásoknál.
A szokásos két ülés között történtekről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló után a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékeléséről szóló jelentés megtárgyalása következett.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző elmondta, hogy ebben a formában ez az utolsó ilyen jellegű anyag,
mert a felügyelet kikerül a jegyzői hatáskörből.
Ezért megköszönte az eddigi jelentések összeállítóinak, az iskolák gyermekvédelmi felelőseinek, a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének, a gyámhivatal, illetve a jegyzői gyámhatóság
vezetőjének, hogy az eddigiek során
minden évben közreműködtek, és adatot szolgáltattak a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Hasonló köszönetet
fogalmazott meg Halászné Gambár
Mária a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke.
Ezt követően elfogadták a 2011. évben
lefolytatott közbeszerzésekről szóló
éves statisztikai összegzést, valamint a
Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
alkalmazható térítési díjakat és tandíjakat a 2012/2013-as tanévben.
A középiskolába felvett tanulók létszámáról szóló tájékoztató tárgyalása
során megtudhattuk, hogy 72 tanuló,
adta be jelentkezési lapját a középiskolai képzésre, ezek közül 25-en kerültek
be az iskolába, közülük 10 a pomázi. A
napirend kapcsán Vicsi László polgármester elmondta, hogy a Sashegyi
iskola katasztrófavédelmi csapata
megnyerte az országos döntőt, és így a
pomázi iskolások fogják Magyarországot képviselni az Európa-bajnoksá-

gon, ami nagyon szép eredmény.
A közoktatási díj odaítéléséről szóló
napirendnél Duró Imre az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
elmondta, hogy öt javaslat érkezett
Trakpergerné Ács Andrea, Gillinger
Lászlóné, Dr. Beinschrótné Kiss Edit,
Bakai Józsefné és Petrómárkó Zsigmondné személyében. Közülük az idén
nyugdíjba vonuló Bakai Józsefnét a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde dolgozóját javasolta a bizottság. Ezt a
döntést a testület is támogatta.
A továbbiakban elfogadták a Közművelődési Díj adományozásáról szóló
előterjesztést és jóváhagyták a város
négy nemzetiségi önkormányzatával
(német, roma, szerb, szlovák) kötendő
Együttműködési Megállapodásokat.
A Szociális Szolgáltatási Központ átszervezése kapcsán döntés született
arról, hogy a gyermekvédelmi alapfeladatok és a szociális alapfeladatok
ellátására egy-egy önállóan működő,
nem önállóan gazdálkodó intézmény
létesüljön.
Hosszasabb vita alakult ki az Árpád
szobornál lobogó kihelyezése tárgyában benyújtott előterjesztés tárgyalásakor.
Vicsi László polgármester bevezetőként elmondta: mindannyian bízunk
abban, hogy július 7-én a Pozsonyi
csata emléknapja alkalmával az Árpádszobrunk, ami évek óta raktárban

pihen, végre elfoglalhatja a testület
által már korábban kiválasztott helyét.
A munkálatok elkezdődtek és ennek az
egyik része a zászló kihelyezése, amiről határozatot kell hoznia a képviselőtestületnek.
Ezután arról bontakozott ki vita, hogy
a nemzeti lobogó mellett még milyen
zászlót használjanak, végül 8 igen szavazattal és egy tartózkodással az Árpád- ház ezüst-piros színei mellett
döntöttek. Fölvetődött a zászlók tartósságának a kérdése, erre válaszolva
Zsebe Zsolt a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
elmondta, hogy a bizottsági ülésen
megnézték a rögzítés technikai módszereket és ezek a zászlók egy teljesen
új módszerrel lesznek rögzítve.
Kósa Anikó alpolgármester megköszönte, hogy a bizottságnak kiterjedt a
figyelme az aprólékos dolgokra is.
Egyúttal kérte az önkormányzatot,
hogy a már korábban felállított országzászló esetében is kellene, valami
hasonló megoldást találni.
Következő döntésével a képviselőtestület biztosította a Majdánpolje belterületi vízrendezés beruházásához
szükséges pótlólagos fedezetet.
Az egyebekben Rédei Imre a Pomázi
Klímakör nevében meghívta a jelenlévőket a pomázi bringa utat június
2-án átadó kerékpáros rendezvényre.
pp
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Talán kevesen tudják amikor az önkormányzat helyi
adóját befizetik, vagy épp
azon zúgolódnak miért is
kellene befizetniük, hogy
adóforintjaikat mi mindenre kell egy településnek
költenie. Ezúttal arra vállalkoztunk, hogy lencsevégre kaptuk azokat a helyeket, szolgáltatásokat, amelyek életünk részét képezik, s nem is gondolnánk
nap mint nap látva őket,

Az adónk nem
vész el
Iskolák

hogy mindegyikük meglétéhez, működéséhez a fenntartó önkormányzaton keresztül a mi adónk adja az alapot. Mert ez a pénz ahogy
a mondás tartja az anyagról
nem vész el. Csak átalakul.
Átalakul meleggé az iskolában, étellé az óvodai asztalon, fénnyé az utcai lámpában, virággá az úton,
gondoskodássá idős korunkban. Mindazzá, amit végül
úgy hívunk Pomáz városa,
a mi városunk.

Művelődési Ház és Könyvtár

Bölcsöde

Közmunka

Óvodák
Közvilágítás

Háziorvosi ellátás

Polgármesteri Hivatal

Szociális szolgáltatások
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Az ország legjobb csapata a
katasztrófavédelmi versenyen

Miután A Sashegyi Sándor Általános
Iskola csapata megnyerte Szentendrén az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny területi döntőjét, Isaszegen a megyei versenyen sem talált
legyőzőre. Ezek után utaztak fiataljaink Győrújbarátra az országos
megmérettetésre, ahol folytatták korábbi fantasztikus szereplésüket.

A kétnapos döntő május 18-án, pénteken kezdődött. A csapatoknak Győrben a Városháza mögötti téren kellett
gyülekezniük. Innen indult el az
ünnepélyes felvonulás a Széchenyi
térre a Katasztrófavédelem Központi
Zenekara kíséretében.
Az ünnepélyes megnyitón a megjelenteket dr. Somogyi Tivadar Győr
Megyei Jogú Város Polgármesterhelyettese és Széles Sándor kormánymegbízott köszöntötte.
A csapatok rendőri és tűzoltó felvezetéssel indultak vissza a győrújbaráti
ifjúsági táborba, ahová megérkezve
regisztrálhattak a versenyre, és a szállás elfoglalása után a másnapi verseny
technikai részleteinek megbeszélése
következett.
A szombati versenynapot Kuti Rajmund tűzoltó alezredes, a győri
katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője indította el. A diákok általános
iskolai és középiskolai korcsoportban
mérhették össze tudásukat. Az ország
összes megyéjéből és a fővárosból

érkező gárdák mellett a szlovákiai
Nyárasd és a házigazda Győrújbarát
csapatai is szerepeltek.
A verseny négy nagy témakör szerint
tagolódott: polgári védelmi ismeretek,
tűzvédelmi és tűzoltási ismeretek, iparbiztonsági ismeretek, biztonságos szabadidő.
Témakörönként három-három olyan
szakaszt alakítottak ki, ahol adott
feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezek alaphelyzetét a Gyűrűk
Ura trilógiából vett elképzelt helyszíneken megtörtént események leírása
szolgáltatta.
Az eredményhirdetésen Dr. Hoffmann
Imre tűzoltó vezérőrnagy, főigazgatóhelyettes elmondta: a katasztrófák elle-

ni védekezés alappillére a megelőzés
és a felkészülés, ennek egyik eredménye, hogy évről évre egyre több
diák érdeklődik a tűzvédelem, a polgári védelem, az iparbiztonság iránt, és
szánja rá idejét a felkészülésre. Hoffmann Imre tűzoltó vezérőrnagy hangsúlyozta, a felkészülés során elsajátított tudással a résztvevők sokat
tettek a jövő biztonsága érdekében, ezt
a tudást pedig minden bizonnyal a
hétköznapokban is használni fogják. A
tábornok külön köszönetet mondott a
csapatok felkészítőinek is.
A döntő résztvevőit köszöntötte Győrújbarát polgármestere, Juhászné Árpási Irma is. Gratulált a versenyzők teljesítményéhez, és megtiszteltetésnek
nevezte, hogy a település adhatott
otthont a döntőnek. Hozzátette: reméli,
hogy a gyerekek más rendezvény
alkalmával is ellátogatnak Győrújbarátra.
A versenyt végül az általános iskolások
közül a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola csapata nyerte, megelőzve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
képviselő sátoraljaújhelyi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, valamint a
harmadik helyezett ásványrárói (GyőrMoson-Sopron megye) Somogyi József Általános Iskola gárdáját. Óriási
siker ez! Hát még ha hozzátesszük,
hogy a sashegyisek képviselik majd
hazánkat a az európai versenyen is !

Nyári táborok a művelődési házban

Úszó- és szabadidős tábor
Napi két úszóedzés, éttermi ebéd, utazás, kirándulás, minden nap
8-16 óráig. Az úszóedzéseket a szentendrei Rákóczi Ferenc iskola
tanmedencéjében Dévai Ferenc tartja. Az edzés és az úszás mellett
a hangsúlyt a gyerekek pihenésére, tematikus foglalkozásokon való
tanítására helyezzük.
Turnusok: július 2- július 6., július 2-13,
6- 12 éves korig 15.000 Ft/fő/hét, vezeti: Gyurgyik Zsuzsanna

Színjátszó tábor I.
A „Veszélyben a kerekerdő” című mese feldolgozása, színpadra
állítása, színjátszó alapképességek fejlesztése, napi 4- 5 óra próba,
éttermi ebéd. A tábor célja egy bemutatható előadás megalapozása,
egy színjátszó közösség létrehozása.
Turnus: június 18- 22., 7- 14 éves korig, 12.000 Ft/fő/hét
vezeti: Szalóky B. Dániel, a hajdani Független Színpad és Ruszt
József asszisztense, számos végzett színművész, mint Stefanovics
Angéla, Welker Gábor, Chovan Gábor egykori tanára
Színjátszó tábor II.
Goldoni, Chioggiai csetepaté című színművének feldolgozása,
színpadra állítása, színjátszó alapképességek fejlesztése, napi 4-5
óra próba, éttermi ebéd. A tábor célja egy bemutatható előadás
megalapozása, egy színjátszó közösség létrehozása.
Turnus: Június 25- 29., 15 éves kortól, 12.000 Ft/fő/hét
vezeti: Szalóky B. Dániel, a hajdani Független Színpad és Ruszt
József asszisztense, számos végzett színművész, mint Stefanovics
Angéla, Welker Gábor, Chovan Gábor egykori tanára

Német nyelvi tábor
Napi 4- 5 óra nyelvi oktatás, pihentető kirándulások, kézműves
foglalkozás, múzeum, könyvtár és helytörténeti gyűjtemény látogatása, éttermi ebéd. A tábor célja a szintfelmérést követően differenciált oktatással a nyelvismeret fejlesztése, csoportalakító, kiegészítő tevékenységekkel a befogadó tanulás feltételeinek megteremtése.
Turnusok: június 25- 29., augusztus 13- 17.,7- 12 éves korig
12.000 Ft/fő/hét, vezetik: Minárik Lívia, Vincze Enikő nyelvtanárok
Kerékpáros és túrázó tábor
Programunkban gyalogosan bejárjuk a Pilis gyönyörű erdei útjait,
kiránduló helyeit (Oszoly, Mackó-barlang, Dobogó-kő, Kőhegy).
Kerékpárral eljutunk az Óbudai Duna partra, a Hajógyári szigetre,
Szentendrére és Leányfalura. Az ár tartalmaz napi egy éttermi
ebédet, egy strand belépőt, HÉV- ill. buszköltséget és egyszeri
szállásdíjat a Kőhegyi Mene-dékházban
Turnus: július 9- 13., 11- 15 éves korig, 14.000 Ft/fő/hét
vezeti: Gáspár Sándor, Pásztor Lajos
Floorball sporttábor
A floorball sportjáték szabályai, edzés terve szerinti gyakorlatok
napi 4 órában, pihentető pilisi kirándulásokkal, éttermi ebéddel.
Heti 2-szer 1 óra spinracing edzés a szentendrei V8-ban. Sporteszközöket biztosítunk.
Turnus: június 25- június 29.,7- 14 éves korig, 14.000 Ft/fő/hét,
vezeti: Gáspár Sándor a Stickland.hupomáz-leányfalu csapatának
edzője, helyszín: Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme
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VII. Pomázi
Lovasmajális

Nagyon kell valami más e másságba
szédült kultúrában. Nagyon kell valami
szép, valami jó, valami ősi, régi, ami
köszönhetően egy letűnt rezsimnek,
sajnos még mindig új a számunkra.
Nagyon kell egy jó paripa, egy féktelen
száguldás, egy koppanó nyílvessző, egy
ősei játékait megismerő gyermek látványa, pásztorkutyák csaholása terelés
közben. Nagyon kell egy jókedvű séta
nemezsátrak és fazekaskorongok között,
hogy forogjon, pörögjön ki az idő kereke
ebből az innovatív technológia őrületből
és röpítsen el a táltosok földjére, hogy a
nap végére elménkbe, szívünkbe zárhassuk újra meg újra az ősök évezredes
üzenetét.
A hetes szám bűvöletében rendezett lovasversenyek Némethy Kristóf kétszeres
lovas íjász Európa bajnok, bemutatója,
Papdimitriu Athina és lányainak lovas
előadása, ló szépségverseny - csak egy kis
ízelítő mindabból a látványos forgatagból,
ami május 12-13-án fogadta a nagyérdeműt a Magyar Vár Alapítvány által
szervezet VII. Pomázi Lovasmajálison.
Volt itt gyermektáncház, állat és kirakodóvásár, egészségügyi és történelmi
tárgyú előadások. S mi is zárhatta volna a
szombat estét, mint LÓ-BÁL, vagyis magyar táncház ifj. Csoóri Sándorral és az
Ifjú Muzsikás Együttessel.
Sz.T.-Gy.Zs.
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Klaus-Dieter Heller látogatása

Hosszú szünet (12 év) után Oberhausen-Rheinhausen egykori polgármestere, testvérkapcsolatunk egyik alapítója
május első hétvégéjén városunkba
látogatott. Az októberben megrendezett 20 éves jubileumi testvérkapcsolati ünnepségre városunk díszpolgárának sajnos nem volt lehetősége
eljönni. Heller úr nagy örömmel fogadta városunk polgármesterének mostani
meghívását, hisz már régóta kíváncsi
volt Pomáz fejlődésére, illetve nagyon
szerette volna régi kedves barátait viszontlátni.
Klaus Dieter-Heller városházán tett
látogatását egy közös séta követte.
Vicsi László polgármester úr büszkén
mutatta meg a felújított bölcsődét, és a
kastélyt. A vendéget az időközben
felépült új városrész is érdekelte. Természetesen a beszélgetés során szakmai vitára is sor került, a mai világban
elgondolkoztató európai anyagi lehetőségek, befektetések se hagyhatók
figyelmen kívül. Szóba került az
előttünk álló iskolareform, amely
hazánkban és Baden-Württemberg
tartományban is egyaránt időszerű, a
bennük rejlő lehetőségekkel és problémákkal együtt.
Díszpolgárunk látogatásának csúcspontja - a számos baráti meghívás mellett - a Pomázi Német Kulturális
Egyesületnél tett látogatás volt. Az
egyesület elnök asszonya Sztrányayné
Dr. Striegler Rosemarie és az egyesület számos tagja szívélyesen fogadták, hisz nemcsak a város, az egyesület
is sokat köszönhet neki. Nagy segítséget nyújtott például a közösségi ház
felépítésénél. Heller úr láthatóan

meghatódott a szívélyes fogadtatástól
és a lehetőségtől, hogy a régi barátaival
találkozzon. Rövid ünnepi beszédében
„elveszett fiúnak” nevezte magát, aki
hosszú idő után visszatért barátaihoz
Pomázra. Az oberhausen-Rheinhauseni Bruhrain-Kraich-Hardt Volksbank
tiszteletbeli felügyelőbizottsági tagjaként átnyújtott a jelenlévőknek kedves
meglepetésként egy 500 eurós támogatást a múzeum javítási munkálataira,
ill. a közösségi ház befejezésére.
Sztrányayné Dr. Striegler Rosemarie
személyes adományt is átvehetett
Heller úrtól az egyesület részére.
A közös klubest résztvevői sokat
beszélgettek, zenéltek, énekeltek, nevettek. A vendég teljes szívből meg-

köszönte a csodálatos estét, a sok
kedves visszatérő emléket és megígérte, hogy nem fog még egyszer 12 évig
tartani, míg viszontlátjuk.
A rövid látogatás során nem maradhatott ki a Német Nemzetiségi Általános
Iskola sem. Nagyon örvendetes volt,
hogy a tantestületben három kedves
ismerős tanárnővel találkozott, köztük
Minárik Lívia igazgatónővel, aki ittléte
alatt tolmácsként kísérte. Heller úr polgármesterként éveken át támogatta az
iskolát.
A baráti találkozásokkal teli három nap
öröme után Heller úr abban a reményben utazott haza, hogy nemsokára újra
találkozik barátaival Magyarországon
vagy Németországban.

Hol járunk?

Városismereti játékra invitáljuk, kedves olvasó! E havi
lapszámunktól kezdve minden alkalommal egy-egy fotót
közlünk lakóhelyünk izgalmas, furcsa vagy szemet gyönyörködtető részletéről. Önnek pedig nem kell mást tennie mint kitalálnia: hol járunk. A következő hónapban
nemcsak a megfejtést, hanem néhány jellemzőt, adatot
érdekességet is közölni fogunk a korábbi képünkkel kapcsolatban. Tessék, tessék, lehet nyitott szemmel jönnimenni és közben kitalálni: hol járunk, mit látunk?
Mostani részletünk, nem annyira bonyolult feladvány
ígérjük lesz ennél sokkal nehezebb is. Kellemes fejtörést!
p.p.
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A rendőrség „emberi” arca
Bemutatkozik az új szentendrei rendőrkapitány

Ahogy arról már lapunk előző számában beszéltünk április 1.-től a
Pest Megyei Rendőr Főkapitány a
szentendrei városi kapitányság élére
megbízottként Börcsök László alezredes helyére, Kovács László alezredest nevezte ki. A változás Pomázt
is érinti, mert az őrsünk a szentendrei kapitányság részeként működik. Ismert az is, hogy a fegyveres
testület a belügyminisztérium irányítása alatt dolgozik, az önkormányzatokat a megyei főkapitány
felkéri a kinevezés támogatására.
Ennek esetleges elmaradása sem
akadályozza meg a jelölt munkába
állását. A jelen esetben erről nem
volt szó. A lakosság gyakran az
önkormányzatoktól kéri számon, ha
elégedetlen a rendőrség munkájával,
nem tudva hogy a polgármester és a
képviselők nem „főnökei” a rendőrségnek. Az együttműködés azonban
a települések lakossága és vezetése,
illetve a rendőrség között megkerülhetetlen.

Ezt Kovács László alezredes is kulcsfontosságúnak tartja, s a terveire vonatkozó kérdésemre ezzel kezdi a választ:
- A legszélesebb körben szeretném
bevonni a lakosságot és az önkormányzatokat azoknak a feladatoknak a
megoldásába, amelyeket nekünk kell
ellátni. Talán azért, mert Dunakeszin,
ahol 7 évig kapitányságvezető voltam,
nagyon erős önkormányzati „felügyeletem” volt, s ez nagyon jól működött.
Mindenről tudni akartak. A közbiztonságot éppen olyan fontosnak tartották,
mint az intézményeik működését, vagy
a településük fejlesztését. Ismertük
egymás terveit, igényeit, együtt gondolkodtunk, nem rohangáltunk szolgai
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módon. Az együttműködés mindkét
félnek könnyebbé és eredményesebbé
tette a munkáját.
Nagyon fontosnak tartom a rendőrség
„emberi” arcának megmutatását. Ha
megengedjük, hogy a polgárok belenézzenek a mindennapjainkba, előbbutóbb rájönnek, hogy nálunk is emberek dolgoznak. Örülnek, bánkódnak
és néha hibáznak. Előfordulhat, hogy
valaki kért valamit a rendőrségtől, de
nem azt kapta, amire számított.
Mindenkit arra biztatnék, ilyenkor
tiszteljenek meg a bizalmukkal, keressenek meg engem, utánajárok az
ügyüknek, s tisztességes választ adok.
Ha hibáztunk, megpróbáljuk jóvátenni,
vagy elmondjuk, miért kellett úgy dönteni, ahogy tettük. Vélt, vagy valós
sérelmek miatt ne alakuljon ki hamis
kép rólunk.
- Pomázon sok bűncselekmény történik. Vannak már erről ismeretei?
- Az első héten láttam, hogy ha
Szentendre és Pomáz között húznék
egy választóvonalat, kiderülne: a bűncselekmények száma a Pomáz, Csobánka, Budakalász „Bermuda háromszögben” annyi, mint a maradék
településen összesen.
Ebbe nem lehet belenyugodni. Most
például a pilisvörösváriaknak „kölcsön” adtunk motoros rendőröket,
cserébe kaptunk kutyás járőrt. Ők
Pomáz térségében fognak szolgálatot
teljesíteni. Remélem, hogy a sajátságos
domborzati viszonyok között hatékonyan fognak dolgozni. Ezen túlmenően szeretném, ha egyre több
gyalogos járőrt látnának a lakosok az
utcákon.
- Folyamatosan halljuk, hogy kevesen
vannak, gyenge a technikájuk…
- A rendőrség olyan gondokkal küzd,
mint az ország. Kevés az emberünk,
hiányos a technikánk. A problémáink
egy részét orvosoljuk a házon belül,
más részeikhez kérjük az állam, vagy
az önkormányzatok, civil szervezetek,
lokálpatrióták segítségét. A létszámra
térve: a rendőrhallgatók a napokban
mentek vissza az iskolájukba záróvizsgát tenni. Remélem, hogy visszatérnek, s nyáron 10-12 fővel növekedni
fog az állományunk. Jó hír, hogy rövidesen megnyitjuk a budakalászi őrsünket. Szóval lépkedünk előre, de egy
hét, vagy hónap alatt nem lehet csodát
tenni.
- Én, mint pomázi, milyen változásokat fogok érzékelni a jövőben?
- Nagyon nehéz megjósolni. Más az,
amit az állampolgár civilként szeretne
érzékelni, s más az, amit én szakmailag látok. Aki bűncselekmény áldoza-

tává válik, azt hidegen hagyja, hogy itt
a kapitányságon gyorsabb, hatékonyabb lett az ügyfeldolgozás. Ő azt
kívánja, hogy fogjuk el a tettest, biztonságban érezze a vagyonát és magát.
Igazat adok neki. Az illetékességi
területünk 75 ezer lakójából évente
1000-1200 embert érint bűncselekmény. Kötelességünk ezt a számot a
lehető legkisebbre szorítani. Bízom
benne, hogy ezt a pomáziak is fogják
érzékelni!
Tapasztaltam, hogy Szentendre és
Pomáz között minden héten legalább
három olyan közúti baleset történik,
ami káoszt okoz. Ezek elkerülésére is
meg kell találni a megoldást.
Fontosnak tartom, hogy elmondjuk az
embereknek, mi az, amit nem tudunk
megtenni. Egy ismeretlenes nyomozás,
vagy közlekedési baleset a mi munkánk selejtje. De érezze a lakosság,
hogy mi mindent megteszünk azért,
hogy kevesebb legyen a „selejt.”
- Ideköltözik, vagy marad a gödi
otthonában?
- Nem tudok, mert a családommal és a
bankkal élek a házamban. Kicsi a
távolság, 20-25 perc alatt Szentendrére érek. A jó munkához szükséges
információt úgy is megkapom, ha
Gödön lakom. A környezetváltozás
bizonyos idő után jót tesz az egyénnek
és a szervezetnek is. Új kihívások jelennek meg, új energiákat ad. Ezeknek
is meg akarok felelni.
Vicsotka

MEGHÍVÓ

A Honalapítás Emlékmű Egyesület
2012. június 23-án 18 órától
Pomázon a Kliszán lévő emlékműnél
tartja hagyományos nyári napfordulós
ünnepségét, melyre szeretettel
meghívja Önt és Kedves Családját.
Vendégünk: Dr. Obrusánszky Borbála
keletkutató történész
A műsorban közreműködnek:
Dunazug Együttes
Farkas Annamária
Nagy Koppány
Csutkababák Énekegyüttes
Pogácsa, bor, tábortűz.

Tisztelettel:
az Egyesület vezetősége

SPORT

A jövő bajnokai Ausztriában

A Pomázi Egervári-Halmai FSE U 11
(2001.01.01 után születtek) és U 12
(2000.01.01 után születettek) csapata
útra kelt húsvétkor az ausztriai
Wolsbergbe, ahol 8 ország 50 gárdája vett részt különböző korosztályokban az ünnepi focitornán. A
csapatot a szakvezetőkön kívül lelkes szülők is elkísérték, akik az olasz
drukkereket is megszégyenítő lelkesedéssel biztatták csapatunkat.
A „kisebb” focipalánták félpályán
keresztben 5m x 2m-es kapukra játszottak, 6+1-es felállásban. Négy olasz
és egy szlovén csapattal kerültünk öszsze a B csoportban, míg az A csoportban szintén négy olasz, egy szlovén és
egy magyar gárda (Csepel Hungary)
szerepelt.
A csoportokon belül körmérkőzésekre
került sor szombaton és vasárnap délelőtt, majd a 2 csoport azonos helyén
végzettek mérkőztek egymással a
helyosztókon.
A pomázi gyerekek 3 győzelemmel, 11 döntetlennel és vereséggel a 2. helyet
szerezték meg , így az „A”jelű csoport
szintén 2. helyezettjével kellett megküzdeniük a torna 3. helyéért.
A sors fintora, hogy ennyi külföldi
klub közül éppen a Csepel Hungary
együttesével kerültünk szembe. Nagyon izgalmas találkozón, 1-1-es döntetlen után a hosszabbítás sem hozott
erdményt, így büntetőrúgásokra került
sor, amit a mieink magabiztos lábbal
végeztek, így 5-4-re nyerve a dobogó
3. fokára állhattak fel. A szép sikert elért keret tagjai:
Németh Dániel, Gesztesi Dávid (kapusok), Fekete Dominik, Gillinger Márton, Nagy György, Németh Ádám,

Szabó Alex, Tary Robin, Edőcs Dániel,
Gólszerzőink: Halmai Ádám(4), Szabó
Alex(3), Czifrik Ádám(3), Jármy Botond(2), Jármy Csaba(2), Frank Ádám
(1), Ireghy Botond(1),Végh Márton(1).
Az U-12-es csapat számára igencsak
furcsa volt, hogy nagypályán, nagykapura kellett focizni, hiszen nekik a
hazai BLSZ bajnokságban ¾ pálya és
5x2m-es kapu az előírás. Ennek ellenére élvezetes, küzdelmes mérkőzéseken edződhettek olasz és osztrák csapatok társaságában. Itt egy csoportban
(5 csapat) ment a küzdelem, körmérkőzéses rendszerben, majd az első 2
helyezett játszotta a döntőt, a 3-5
helyezettek pedig egy rájátszás formájában döntöttek a 3. hely sorsáról.
A mieink a selejtezőben a 4. helyet
szerezték meg, majd az első meccset
megnyertük az olasz Virtus Corno ellenében. Az utolsó meccsre abban a
tudatban mehettünk ki játszani, hogyha
nem kapunk ki megvan a 3 hely. A 23.

Fergeteges menetelés

Huszáros hajrába kezdett a Pomáz-ICO SE a Pest
megyei labdarúgó bajnokság I/B osztályú felnőtt bajnokság északi csoportjában. Az elmúlt négy mérkőzésüket
zsinórban nyerték itthon és idegenben egyaránt, ráadásul kétszer élbolybeli ellenfeleket sikerült legyőzniük és
ezzel a nem mindennapi sorozattal a tabella negyedik
helyén állnak.
Az utolsó áprilisi fordulóban Dunabogdányba látogatott
Michna István vezetőedző csapata. A vácrátóti meccshez
hasonlóan az ellenfél játékosának kiállítását remekül
használták ki a pomáziak és Lovas Károly két (17.p., 68.p.),
valamint Sergő Márton egy (47.p.) góljával 3:1arányban
megérdemelten nyertek.
Május ötödikén az előzőtől csak két poszton különböző
kezdő tizenegy sorakozott föl, ezúttal hazai pályán, a
bajnokságban második helyen álló Csomád ellen. Léhi
Dávid már a 14. percben megszerezte a vezetést, ezt
követően félórás gólszünet állt be. A csendet Sergő Márton
törte meg a 46. percben. Potyók Erik találatára (50.p.) csak
a 67. percben tudott válaszolni az ellenfél, amire szinte

percig 0:0-ra állt a mérkőzés, amikor
egy szerencsétlen mozdulat következtében öngólt vétettünk, így a dobogós
helyezésünk sajnos oda lett a gólarányunk miatt. A fiúk nagyon csalódottak voltak, de az esti tornazáró bulira már mindenki mosolyogva érkezett.
Ebben a korcsoportban a kupát a hazaiak, nyerték, akik ellen 0:0-át értünk
el. Nagy élmény volt, hogy átvehettük
a legsportszerűbb csapatnak járó Fair
Play kupát.
Az U-12 keret tagjai voltak: Balogh
Norbert, Gesztesi Dávid (kapusok),
Barna Botond, Bózsik Dávid, Edőcs
Dániel, Fehérvári Bálint, Gesztesi
Márk, Goreczki Balázs, Halmai Ádám,
Ireghy Botond, Jármy Csaba, Keresztúri András, Koller Máté, Krichenbaum
Gábor, Nagy Sándor, Pacskovszki
Áron, Szabó Tamás, Szente Ákos,
Szilágyi Viktória. Gólszerzők a tornán:
Ireghy Botond (2);Krichenbaum Gábor
(1)

rögvest érkezett a riposzt Bobák Márktól.. Húsz perccel a
meccs vége előtt egy csomádit kiállított a játékvezető, de
tekintettel az eddigi meggyőző hazai fölényre, ennek túlzott
hatása már nem volt. Azért Léhi Dávid még egyszer megterhelte az ellenfél hálóját, kialakítva ezzel az 5:1-es végeredményt.
Május 12-én a sereghajtó Mogyoród érkezett Pomázra. Erre
mondjuk, hogy kötelező a győzelem és ezt a csapat
szállította is. Az előző heti remek teljesítmény után ezúttal a
gólzápor elmaradt, de a három rendkívül fontos pontot
begyűjtöttük és hát valljuk be, ez mindennél fontosabb. A
mérkőzés egyetlen gólját a csereként beállt Nickmann
György szerezte a 77. percben.
Csalódniuk kellett a gyömrői szurkolóknak, akik május 19én azért látogattak ki a Pomáz elleni mérkőzésre, hogy a
tabellán fölényesen vezető gárdájuk újabb otthoni
győzelmének örüljenek. Csapatunk ugyanis nem ijedt meg
az éllovastól és 2:1 arányban győzni tudott. .Varga Péter a
24. percben kapott sárga lapját 5 perccel később rúgott
góljával „tette jóvá” . A második félidőben l t a gyömrőiek
kiegyenlítettek. De a 88(!) percben Kult Ferenc gólja után a
pomáziak három ponttal és a bajnokesélyes legyőzésének az
örömével térhettek haza.
pp
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pmhkpomaz@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu

Június

4. hétfő 18:00 Nemzeti Összefogás Napja a körforgalomnál levő apostoli kettős
kereszt alapú emlékműnél - beszédet mond
Sarkadi Attila képviselő, közreműködik
Madaras Zsolt gitáron
8. péntek 18:00 „Mozgásban” – dr. Megyaszai Márta reumatológus szakorvos
és sportorvos előadása a POVEK szervezésében
11. hétfő 18:00 Julcsi ZUMBA Party
16. szombat 15:00 Julcsi Gála

17. vasárnap 15:00- 19:00 Nosztalgia Klub
19. kedd 14:00- 18:00 Véradás

21. csütörtök 18:00 Idősek ápolása –
előadás a POVEK szervezésében

MARIKA KONYHÁJA

Hamarosan befejeződik a tanév, s ezzel megkezdődnek a nyári
kirándulások, nyaralások. Ezekre már előre készülhetünk úgy,
hogy összegyűjtjük kedvenc receptjeinket. A most leírt finomságot bátran kipróbálhatjuk addig.
Ehetjük frissen vagy utazás közben hidegen. A spenót töltelék
között megbújó sajtdarabok látványa kóstolásra bíztatja még
azokat is, akik kezdetben idegenkednek a spenót miatt.

Spenótos rétes

Hozzávalók:
50 dkg spenót
1 kis fej vöröshagyma
1-2 gerezd fokhagyma
1 dl tej
5 dkg vaj
2 tojás
2 ek. zsemlemorzsa
Só, bors, szerecsendió
1 csomag réteslap
5-10 dkg füstölt, - trappista, vagy
óvári sajt

Kutyák vészhelyzetben

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület állatotthonának önkéntesei kérik a
lakosságot, hogy ne dobáljanak be a
menhely kerítésén kutyákat!
Előfordult, hogy két pici behajított
kölyökkutyából az egyik azonnal
szörnyethalt, a másikat pedig
megtépték és sokkot kapott. Őt
csak több napig tartó, napi 24
órás gondozással tudtuk életben
tartani.
A napokban bedobott feketebarna fiú tacskó túlélte a zuhanást, és az éjszakát is (bujkált és
menekült a kint lévő kutyáink elől), de mivel reggel nem
tudta egyik önkéntesünk sem, hogy „ő itt van”, kieresztettük
a többi kennel kutyáit is, mire őrült nagy, életveszélyes
háború kezdődött. Ekkor szembesültünk az új jövevénnyel.
Tájékoztatunk mindenkit, hogy éjjel-nappal van kint az
udvaron egy kennelnyi kutya (4-8), tehát ne másszanak át
a kerítés tetején és főleg ne dobáljanak át védtelen,
kiszolgáltatott kutyákat, akiknek esélyük sincs a túlélésre
a kint lévő „területőrzők” falkaösztöne miatt!
Együttműködésüket köszönjük!
Pomázi állatvédők.
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A felaprított hagymát üvegesre
pirítjuk, majd hozzáadjuk a spenótot, krémesre pároljuk. A tűzről levéve hozzákeverjük a tojást, tejet
és a zsemlemorzsát. Frissen őrölt
borssal, szerecsendióval, sóval ízesítjük. Hagyjuk kihűlni.
Közben egy-egy réteslapot megkenünk olvasztott vajjal, majd
rátesszük a következő lapot. Rákenjük a spenótkrémet és a csíkokra vágott sajtot. A rétest úgy tekerjük fel, hogy a krém és közötte a
sajt csíkok egy tömbben maradjanak, tepsibe helyezzük, tetejét tej
és tojássárga keverékével megkenjük majd közepes lángon megsütjük.

Honlap elveszett kutyákról
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kezdeményezésünkre
elindult egy „interaktív” honlap, az elveszett/talált kutyák
honlapja, ahol a gazdi és a megtaláló kommunikálhat
egymással: www.pomazikutyak.gportal.hu.
Máris sokan használják, és mi, állatvédők is feltesszük a
talált kutyákat ide.
Köszönjük mindenkinek, aki segíti munkánkat azzal, hogy
közvetlenül a megtalálóval vagy kutyatulajdonossal veszi
fel a kapcsolatot, így kihagyva az egyébként is túlterhelt
önkénteseinket a telefonálásból és intézkedésből.
Természetesen továbbra is várjuk megkereséseiket e-mail
címünkön: ave.pomaz@freemail.hu. Mindenkinek válaszolunk és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azonnal
segíteni, tanácsot adni a felmerülő problémával kapcsolatban - mint ahogy eddig is tettük.
Pomázi Állatvédő és
Állatsegítő Egyesület

Új civil szervezet
Pomázon

2012. 01.25-én Pomázon megalakult a nagy múltú Magyar
Turista Egyesület helyi csoportja az MTE Pomázi Osztály.
Célként tűztük ki, hogy Pomáz ismét betöltse azt a szerepet
a turizmusban, melyet régen betöltött. Vállalt feladatunk
pedig a Pomáz környéki meglévő turistautak gondozása és
új turistautak létrehozása. Tevékenységünk lényeges része a
természet és a környezet védelme.
Már idén két nagy sikerű túrát szerveztünk és több kisebben
is részt vettünk.
Mégis a legfontosabb lépést 2012. április 28-án tettük meg.
Ekkorra tűztük ki a HÉV állomástól a Kőhegy felé menő
turistaút (zöld sáv) első szakaszának teljes felújítását. Kis
csapatunk lelkesen vágott bele a többség számára ismeretlen
feladatba. Az MTE tagjain kívül a POVEK képviselői is
kivették a részüket a munkából, de e két szervezeten kívülálló civil CIVILEK is bekapcsolódtak a munkába. Sajnos a
betervezett munkát teljes mértékben nem tudtuk elvégezni,
de így is 3 km-en újítottuk fel a városi szakaszt. Még idén
2 hasonló akciónapot szeretnénk rendezni.
Aki szeretne velünk túrázni, esetleg a munkában is
besegíteni, az megtalálhat minket az interneten, vagy telefonon keresztül is felveheti velünk a kapcsolatot.
Végül név szerint is kiemelem a munkában résztvevőket:
Ácsné Horváth Szilvia, Bók Ildikó, Buga Bence, Gróf
András, Koncsik Ferenc, Lakits Klári, Rédei Imre, Vargáné
Franciska.
Pásztor Lajos
Elérhetőségünk: http://csuszomaszo.hu/mteweb/
plujo@freestart.hu 0620 532 2691

Lecsófőző verseny

A Pomázi Kertbarátok szervezésében a fővárosból és Pest
megyéből 10 négyfős csapat vett részt a lecsófőző versenyen, a művelődési ház parkolójában. Az első helyezett
egy fővárosi csapat lett. A rendezvényt augusztusban megismétlik.

MOZAIK

Pomázi termelői piac

Sokan még nem is hallottak róla, hogy városunkban évek
óta termelői piac működik, mely minden szombaton reggel
7-től délig kínálja változatos portékáit, a Művelődési Ház
parkolójában.
A helyi gazdálkodók által termelt zöldség, gyümölcs, virág,
fűszerek és egyéb ínycsiklandozó termékek közül válogathatnak a vásárlók, akik szeretik a hagyományos piac különleges hangulatát.
Nosza, kapják karjukra kosaraikat és irány a piac!
Gy. Zs.

Elszánt betörők

A Nyugat ismert költőjéről elnevezett utcába hívtak néhány
napja, hogy elmondják a környék betöréseinek változatos és
félelmetes történeteit.
A hölgy arra kért, hogy a címét ne írjam le, mert fél. Annyira
fél, hogy a rendőrségnek nem jelentette a kárát.
Éjjel úgy surrantak be az előszobájába, hogy a kutyája ott
pihent, de meg sem mukkant. Ő az igazak álmát aludta, az
ágya végénél az álló fogasról leemelték a farmer nadrágját,
amit reggel az udvarán talált meg. Eldobták, mert üresek
voltak a zsebei. A nadrág a fejétől legfeljebb másfél méterre
lehetett. A beszélgetésünkkor is a hideg futkos a hátán, arra
gondolva, hogy mi lett volna, ha felriad és szembenéz az
idegennel. Kizárólag a pénzét és az arany nyakláncát vitték
el.
A kapujából mutatja a két szomszéd házat, amelyekbe az
elmúlt hat hónapban szintén betörtek. Az egyiket két neves
harci kutya őrzi, amelyek a tolvajlás idején némák voltak,
mint az a bizonyos Levente, Heltainál. Sőt, a két kutyának
kialakított bejáraton jutottak be a mellékhelyiségbe, s onnan
a lakásba.
A másik szomszéd fényes nappal járt pórul. Amikor a
kukásautó megállt minden ház előtt, s ő pedig mögötte
türelmesen várt, amíg, a kapujáig eljut, a kukás autó előtt a
kigördült a szomszéd autója. Később kiderült, hogy nem a
szomszéd ült benne, hanem a tolvajok, akik a szajréhoz még
a kocsit is ellopták. Hja kérem, aki úr, az úr!
Vicsotka
Pomázi Polgár 15

HIRDETÉS
(folytatás a 6. oldalról)

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

Június
Június
Június

10-én 16.00–20.00-ig

István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
17-én 16.00–20.00-ig

Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
24-én 16.00–20.00-ig

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

Július

1-én 16.00–20.00-ig

Július

8-án 16.00–20.00-ig

A

Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.

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

FM Pont Pomáz
official partner - Karkus Imre
Nagy választékban kaphatók:
• Női és Férfi parfümök,
• Smink termékek,
• Szépségápolási, és SPA termékek,
• Környezetbarát tisztítószerek.
Ingyenes parfümtesztelési lehetőség

Cím: 2013 Pomáz Rákóczi út. 57/b, bejárat a
Báthori utcából. Tel: 0630/269-02-17
Mindenkit várunk sok szeretettel fantasztikus
Nyitási akcióval!

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.

HIRDETÉS

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”
ÖTRÉTEGŰ ALUCSŐ
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 lévő romos lakóépülettel egyben eladó.

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

Pomázi Polgár 17
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Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93

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

Mit tehetünk, hogy
megóvjuk családunkat a
környezeti hatásoktól,
melyek mérgezik
szervezetünket?

Van megoldás!!!
06-30-216-7386

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!

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

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

Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikorsütõ
javítása.
MEZEI SÁNDOR
Tel.: 06-26-311-847,
+36-30-9504-187

Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

HIRDETÉS

Öntözőrendszer
házilag

Itt a tavasz, jön a nyár! A meleg közeledtével öntözni kell
a füvünket, virágainkat. Egy kis barkácsolással mi magunk is készíthetünk saját öntözőrendszert!
Miért jó ha van otthon Öntözőrendszerünk?
• Egy fárasztó nap után nem a locsolás kényszere várja
otthon hanem a zöld és üde kert.
• Akár a balkonládákat és a veteményes öntözését is rábízhatja az automatikára ameddig nyaral a család.
• A kertben a növények és a gyep precíz pontos és víztakarékos öntözést kap szárazság idején is.
• A kert használatát nem korlátozza a földbe visszasüllyedő rejtett kialakítású öntözőrendszer.

Öntözhetjük automatizálva kertünket.
Mi is az, az automata öntözőrendszer? Az öntözőrendszer
olyan eszköz, ami segítségével a kívánt napokon az általunk
megadott időpontban és időhosszban helyettünk öntöz.
Öntözhetjük automatizálva virágainkat, bokrainkat, veteményesünket. Készítsünk automata csepegtető- és
mikroöntözőt!
Ebben az esetben nem kell föld alá telepíteni a hozzávalókat.
Akár egy kerti csapra is felszerelhetjük a vezérlőnket, ami
elemekkel működik. A vezérlő után következik egy szűrő,
majd egy nyomáscsökkentő. Ez azért szükséges, mert ezek a
rendszerek 1 - 1,5 bar nyomáson működnek. Ebben a rendszerben LPE (lágy polietilén) csövet használunk. Ehhez lehet

csepegtető csövet és „spagetti” csövet csatlakoztatni. A
spagetti cső végén helyezzük el a mikroszórókat, csepegtető
gombákat. Virágcserepek öntözésére használhatunk „izzadó”
csövet is, ami teljes hosszában „izzadja” ki az öntözővizet.
Akik kedvet kaptak egy kis otthoni öntözőrendszer kialakításához azok további információkat, termékleírásokat és
tervezési segédletet találhatnak a www.ontozzmagad.hu
web oldalán. A házilag készített öntözőrendszer alkatrészei megvásárolhatók az
Öntözzmagad Kft. boltjában
és a honlapon lévő internetes
áruházban.
ÖNTÖZZMAGAD Kft.
1237 Budapest,
Templom u. 29.

telefon és fax:
+36 1 421-4050
e-mail:
ontozzmagad@ontozzmagad.hu
honlap:
www.ontozzmagad.hu
MOST 10% KEDVEZMÉNY HA
VÁSÁRLÁSKOR FELMUTATJA
EZT A CIKKET VAGY INTERNETES VÁSÁRLÁS ESETÉBEN A
MEGJEGYZÉSBE ÍRJA, HOGY
POMÁZI POLGÁR
Pomázi Polgár 19

