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Megállhatunk, de nem
pihenhetünk!

Árpád (Árpha khán) fejedelmünknek - e tisztségben az első magyarnak! - két nagy jelentőségű mozdulatára kell minden történelmi korszakunkban - Így ma is - emlékeznünk: a Vereckei
hágón átkelő vezér előre mutató karjára - Rajta, hajrá! És a
mai pilisi dombok magaslataira ért honfoglaló kantárt visszafogó kézmozdulatára - Megállhatunk, de nem pihenhetünk!
A Pomázon július 7-én felavatásra kerülő Tóth Dávid bronzszobornak ezt a nemzet-mentő és nemzet-újjáteremtő pillanatát
véssük bele a Kárpát-medencei magyar nemzet lelkébe, sőt a
ma is Szkülla és Kharübdisz veszélyei között navigáló Európa
elméjébe: a fölfelé, az Ég Ura felé pillantó, a Tőle áldást kérő
tekintet nyugodtságát, hitét és reményét.
Ó, mi, lovasnomád őseinkkel is együtt lélegzők, animisztikus
egységben látók, ló és lovasa egymásra utaltságában is, szinte
valószerűtlenül, az ugratás, a vágta helyett, az ima és várakozás
esélyeit latolgatva, nézzünk együtt jövőnk elé!
Hogy mi, magyarok kik vagyunk és kikké lehetünk, azt eleink
példája segítse kiolvasni a Nagy Sors életteli lapjaiból. Hogyne
volna így, ha a nemzet legelső fejedelmének, az egyenlők közt
is kiemelt vezetőnek, a honfoglaló Árpádnak állítunk emlékhelyet és látomásos szoboremléket.
Lapozván a századok kódexeit, ma is élőnek érezzük az ő alakját. A dédunoka Tormás (Termatzu) herceg 948-ban Konstantin
császárnak indokolta a hét (később nyolcra kiegészült) törzs
nagy fontosságú döntését, a vélemény mögött még érezzük a
népes törzsövetség vezetőinek szívdobogtató döntését: “A turkok (magyarok) úgy ítélték, hogy jobb lesz Árpádot megtenni
fejedelmöknek, mint atyját, Szalmutzeszt (Álmost), mert méltóbb volt arra, bölcs tanácsú és gondolkozású, kiválóan vitéz és
az uralomra alkalmas.”
S ugyancsak ő legitimizálja Árpád leszármazottainak későbbi
dinasztikus jogait: “Ez előtt az Árpád előtt a türköknek más
fejedelmük sohasem volt, s ettől fogva mindmáig ennek a nemzetségéből lett Turkia fejedelme.”
Az idézett részlet különös szépségét az adja, hogy az elbeszéltek szerint a sztyeppei nomád törzsövetség korabeli első embere, az etelközi Levéd ajánlotta második embere, Álmos kündü fiát vezérül, a szövetséget kötő kazár birodalom kagánjával
tanácskozva.
Isteni jelek kísérték már Álmos uralkodását is, besenyő és
bolgár vezetők álnok tőrbecsalása elől kellett mentenie hadban
edzett népét, át a Kárpátok kelet-nyugati karéján, de éppen a
tervezésben, az egyensúlyra törekvésben is élen járó fiatal
vezérre bízatott a korszakos tett végrehajtása.
Nemzedékek egymásra figyelő erőmegosztása, háborúzás és
béke keleti egyensúlya jellemezte már Európába való érkezése
(sokak szerint: visszaérkezése) pillanatában is a magyart.
Itt, ahol e szobor állni fog, itt, szimbolikusan is a Nyugatot
Kelettel összekötő első nagy híd, a mai Szentendrénél egykor
átvezető Trajánus császár hídja közelében és a bibliai ihletettséggel megnevezett Noe-hegy (Kőhegy) szemközti nyeregvidékén, az Árpád völgyeként is becézhető Pilis- és Dera-tájon
kell arra gondolnunk, hogy megteszünk-e mindent a népek és
régiók NAGY KIEGYENLÍTŐDÉSE és a nagyszerű NEMZETÉPÍTÉS sikeres előmozdításáért? A keleti léleknek a nyugatinál távlatosabb elkötelezettségéért, sőt a hajdani monarchikus formában is a szövetségi forma demokratizmusát megújító egymásra utaltságáért?!
Milyen jó érzés mai pomáziakként beállni abba a lelki körforgásba, amely eleinket megidézve már arra hivatott, hogy holnapi gyermekeink és unokáink bölcsőjét ringassa... Abba a körforgásba, amely példaként kívánja életét alakítani és ugyankkor
példázatra buzdító emlékhelyeket emel. Hogy a kar, mely fegyvert ragadott, most végre óvni, áldani és áldást kérni is megtanuljon!
Turcsány Péter,
pomázi képviselő, idegenforgalmi tanácsos
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INTERJÚ

Hiszek abban, hogy az irány jó

- Úgy tűnik: ön olyan
időszakban polgármester,
amikor szinte hónapról hónapra változnak a jogszabályok, nap, mint nap más
feladatokat teremt az élet,
ami a közelmúltban nagyon
fontos volt mára jelentéktelenné vált és folytathatnám… Vagyis a körülmények miatt nem teheti azt,
amit szeretne.
- Az biztos, hogy talán könynyebb lehetett 1998-tól
2006-ig polgármesternek
lenni. Teljesen más volt a
támogatási rendszer, sokkal
több pénz maradt az önkormányzatok zsebében. Még
működött a gazdaság. A
befektetők Pomázon is
egymásnak adták a kilincset, szinte minden fejlesztésre akadt vállalkozó.
Aztán lassan eltűntek, mert
a szándékaik nem egyeztek
meg az akkori polgármester
érdekeivel. Én 2006-ban
szembesültem a város óriási
adósságával. De akkor még
voltak lehetőségek az előrelépésre. A kötvények
kiadásával csökkentettük a
törlesztőrészleteket, időt
nyertünk. Alig kezdtük meg
4 Pomázi Polgár

a munkát, beütött a gazdasági válság. Az önkormányzatok az egész országban
„leültek.” Évek óta a puszta
fennmaradás a tét, ilyen
helyzetben nagyon nehéz
egy várost vezetni, de erre
kértem és kaptam megbízást
a választóktól.
- A jelenlegi helyzetben az
embereket nehéz a városi
programokba bevonni?
- A különböző eseményeken
résztvevő lakosok száma
csökken, ha nem is nagymértékben. Minden területen keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel olcsóbban is eredményt tudunk elérni. Ha nincs pénz
művészek szerződtetésére,
fellépnek az iskolák diákjai,
a civil szervezetek tagjai.
- Szokott azzal foglalkozni,
hogy az évek alatt mit
csinált jól, vagy rosszul?
- Gyakran eszembe jut, hogy
1994-től, mióta képviselő
vagyok, vagy a polgármesterségem eddigi hat éve alatt
mikor kellett volna másképp
dönteni. Nyilván senki sem
tévedhetetlen. De hiszek abban, hogy az irány jó. A
kiegyensúlyozott pénzügyi-

gazdasági helyzet fenntartása és a zavartalan működés biztosítása a legfontosabb cél Nézzünk erre
egy példát! Mondják az
emberek, hogy a polgármesterségem elején rengeteg utat építettünk. Ez
igaz, mert akkor volt rá 1
milliárd forintunk! De most
szinte semmink sincs. Utat
jelenleg nem tudunk építeni,
ám takarékoskodva kátyúzni
tudunk és fogunk is.
- A következő kérdés, sajnos hosszú idő óta elkerülhetetlen. Milyen a város
pillanatnyi anyagi helyzete?
- Most kell fizetni a negyedéves törlesztőrészletet
a banknak. Ez 57 millió.
Még nincs együtt az összeg,
de azon dolgozunk, hogy
időben meglegyen. A tavaszi és őszi adóbevétellel

szemben nyáron egy fillér
sem folyik be a kasszába. Jó
lenne az 57 milliót a városra
fordítani, azonban ez még
legalább tíz évig csak álom
marad.
- „Minden jó, ha jó a vége”
tartja a közmondás. Július
7-én a Majdánpoljén több
éves várakozás után felavatják Árpád nagyfejedelem lovas szobrát. Nagyon jelentős esemény ez a
város életében.
- Mostanában az a rettenetes
álom kísért, hogy lerántjuk
a leplet, és nincs alatta az öt
mázsás szobor. Komolyra
fordítva a szót: a képviselőtestület évekkel ezelőtt kiválasztotta a nyertes művet.
Adakozásra hívta fel a
lakosságot. Sokan adtak
1000 és 5000 forint közötti
összegeket. Sajnos így is
kevesebb lett a vártnál.
Ráadásul egy régi képviselő
által ígért nagyobb adomány
is csak ígéret maradt. Az
önkormányzat magára maradt a feladattal. Nehezen,
de eljutottunk az avatásig. A
szobor környéke lassan
elkészül. Lentről gyalogúton, a Majdápoljéről kocsival lehet megközelíteni. Kivilágítjuk, és riasztórendszerrel védjük. A helyéről gyönyörű kilátás nyílik a városra. Magyarországon hasonló nagyságú
Árpád lovas szoborról nem
tudok. Joggal remélhetjük,
hogy szakrális hellyé és
turistalátványossággá válik.
A műalkotást dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter
avatja fel. A programot az
alpolgármester asszony és a
művelődési ház dolgozói állították össze.
Vicsotka

Pomáz Város Önkormányzata köszönetet mond
annak a 145 magánszemélynek,
akik adományukkal támogatták az
Árpád szobor megvalósulását.

Kisdiákok a múzeumban

2012. január 12-én a Mátyás Király Általános Iskola 2.a és
a 3.d osztályosai a BASF nemzetközi ismeretterjesztő programján vettek részt a Közlekedési Múzeumban. A foglalkozásokon megjelent 2500 gyermek számára rajzpályázatot
írtak ki dr. Buborék kalandjairól, melyen mind a két osztály
elindult.
Az öt nyertes közül az egyik a Mátyás suli 2.a osztálya lett.
A nyeremény egy színházi előadás volt június 11-én délután
a Közlekedési Múzeumban, ahol további kísérletekre is lehetőség nyílt. Az előadás nagyon izgalmas volt, érdekes és
látványos kémiai reakciókat is láthattunk a színpadon,
melyek közül a tűzfújást a szerencsés vendégek ki is próbálhatták. A gyerekeket megvendégelték, majd a szervezők
kémcsőbe zárt meglepetést osztottak mindenkinek ezen az
emlékezetesre sikerült a délutánon.
(forrás : www.matyasiskola.hu)

Sárkányhajózás 2012.

A 9 iskola között Szentendrén megrendezett II. Sárkányhajó
kupát felső tagozatos korcsoportban az idén a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola csapata nyerte.

OKTATÁS

Sakkversenyek a sashegyiben

Június 9-én került sor az első tanuló-szülő sakkversenyre a
Sashegyi Sándor Általános Iskolában. Ezen a viadalon egy
csapatot alkottak az egy családból jövők, akik két csoportban (tanulók és szülők) külön-külön mérték össze sakktudásukat. Az így kapott eredményeket összegezték. A két csoport egy időben, azonos sorsolással küzdött a győzelemért.
A gyerekek a gyors játszmák után siettek, hogy drukkoljanak az apának, anyának vagy a nagyapának, akik nyugodtabb játékkal jobban kihasználták a rendelkezésükre álló
játékidőt.

A versenyt Nizák András, Pomáz sakkpedagógusa vezette.
Az eredményeket a Sashegyi Sándor Általános Iskola igazgatónője hirdette ki. Első lett Harangozó Zsombor és
Harangozó Gábor (apa) 10 ponttal, a második Géczy Zalán
és Géczy Csaba (apa) 9,5 ponttal, a harmadik pedig Géczy
Zsombor és Géczy Béla (nagypapa) 8,5 ponttal. A családok
részéről többen drukkoltak a sikerért.
A XIII. Scheck Nóra sakk emlékversenyt 36 gyerek részvételével a „Sashegyi nap” keretén belül, a Sashegyi Sándor
Általános Iskolában rendezték meg. Ez a verseny mutatja
meg, hogy a három általános iskola sakkjátékot kedvelő tanulói közül ki milyen eredményre képes. Folyamatosan, immár negyedik alkalommal a Sashegyi Sándor Általános Iskola gyerekei vitték el a vándorkupát, most Jármy Csaba 4.
b osztályos tanuló személyében (6,5pont). Második lett
Géczy Csaba fél ponttal lemaradva. A harmadik helyet
Géczy Zalán szerezte meg (5,5pont)
A Nizák András sakkpedagógus által vezetett verseny sikeréhez hozzájárult a Sashegyi Sándor Általános Iskola, a Vaizer Kft. és a Pomáz Város ICO SE. A verseny vendége volt
özv. Vaizer Zsigmondné, a versenyt alapító Scheck Nóra
leánya.

Örökös ökoiskola

(Belicza Regina, Béres Bernadett, Galbács Márton, GáspárBódi Dorottya, Hegyközi János, Hermesz Benedek (a
dobos), Kasza Dániel, Késmárki Levente, Kis Kornélia,
Koncsik Dorina, Koncsik Ferenc szülő, Lepenye Ambrus,
Molnár Lajos, Orsós Bendegúz, Ördögh Angelika, Pozsár
Erik, Strausz Dávid, Takács Balázs, Tillhoff Bianka, Török
Loretta. vezető tanár: Mikula Ildikó). Az alsósoknál a 3. bsek másodikok lettek és ugyanilyen eredményt értek el
szüleik is a felnőtt kategóriában. A Mátyás iskola 7-8 osztályos gárdája a dobogó harmadik fokára állhatott.

Június 9-én Budapesten, a Városmajori Gimnáziumban Dr.
Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes-államtitkár
adta át az idei Ökoiskola és Örökös ökoiskola címeket. Az
ünnepségen 562 tanintézményt tüntettek ki, köztük legnagyobb örömünkre a Pomázi Mátyás Király Általános Iskolát
is. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától,
hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti
nevelés, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola
működtetésében éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a
táborok szervezése során. Elnyeréséhez az iskoláknak egy
pályázati rendszer kritériumainak kell megfelelniük. A
Mátyás suli harmadszor is megfelelt a pályázati követelményeknek,ezért megkapta az Örökös ökoiskola címet,
amelyet többet már nem kell megújítania. Az idén 65 iskola
először 110 másodszor nyerte el az Ökoiskola minősítést és
145 kapta meg végleg a rangos elismerést.
pp
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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.)

Hadüzenet a kátyúknak

Ugyan kinek ne gyűlt volna meg a baja az útjainkon kerékpárgumit lyukasztó, futóművet rongáló, gonoszul
gyarapodó gödrökkel? Épp ezért örvendetes a hír, hogy
megkezdődött utcáink kátyúzása.
Első ütemben 2012. június elsejétől az alábbi utcákban
kezdődik a munka: Bem, Susnyár, Vróczi, Balogh Á., Otelló, Körte, Egres, Cseresznye, Hegyalja, Bodza, Goethe
eleje, Boglárka, Vörösmarty, Mátyás király, Dobó a Vörösmartytól lefelé, Ipartelepi út, Rákóczi, Ady Endre.
A második ütem első szakaszában a Sashegyi Sándor,
Horváth, Pataksor-Diófa-Füzfa-Gábor Áron, Goethe, Plébánia, Sport, Erkel Ferenc, Szilágyi Erzsébet, Toldi Miklós,
Váczi Mihály, Széchenyi István, és Mikszáth Kálmán között
Móricz Zsigmond, Deák, Jóbarátok, utcák kerülnek sorra. A
tervek szerint ezután következik a második szakaszban az
Orgona, Tavasz, Mogyoró, Alma, Körte, Messelia, Hunyadi
János, Radnóti a Susnyár és Tóth Á. között, Sztojity Sztevan,
Fecske, Kisrét, Sicambria, Dózsa György, Jankovich, Liliom, Boglárka, Liliom, Szőlőtelep, Rákóczi Ferenc, Petőfi,
Madách a Mikszáth Kálmán utcától lefelé Jókai Mór, Arany
János, Csokonai, Eötvös a Mikszáth Kálmán utcától lefelé
Zrinyi Miklós, Kandó Kálmán, Május 1., IV. Béla, Bethlen
Gábor, Bocskai, Teleki, Eper utca.
A kivitelezés üteme - így az utcák sorrendje is - rendkívüli
esetben változhat a megrendelő önkormányzat jóváhagyásával. A kátyúzási munkálatokat a kivitelezőnek a kezdéstől a
befejezésig folyamatosan, lehetőleg még aznap, de legkésőbb az útfelbontást követő két munkanapon belül el kell
végeznie. Várhatóan az útjavítások ez év szeptember végére
fejeződnek be.
pp

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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Elkészült a Mesevölgyi Óvoda életveszélyessé váló
lépcsőjének kiváltása. Az önkormányzati beruházás
során épült új függőfolyosó csúszásgátló burkolatot is
kapott.

Hírek-röviden

Támogatás: 200 ezer ft-ot biztosít Pomáz Város Önkormányzata a német és a
szerb nemzetiségi nyelvoktatásra. Az
ehhez kapcsolódó támogatási szerződést
Vicsi László polgármester kötötte meg.

Régi-új igazgató: A pomázi önkormányzat pályázatot írt ki a Mátyás
Király Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére. A felhívásra
hárman nyújtottak be pályázatot. Közülük a képviselőtestület egyhangú szavazással Átsné Papp Máriát az iskola
korábbi igazgatóját választotta meg. A
megbízás öt évre szól.
Önhiki pályázat: Ebben az évben is
benyújtja igényét az önkormányzat az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására. A
tavalyi évben ebből a keretből Pomáz
110 millió forintot kapott.

Gyermekeink egészségéért: A város
önkormányzata a fenntartásában lévő
intézmények és játszóterek homokozóiban kicseréltette az elhasználódott, elpiszkolódott homokot.
Vágányyzár: A Hév H5 jelzésű vonalán
június 16-tól július 15-ig a szerelvények
helyett autóbuszok közlekednek a Batthyány-tér és a Szentlélek-tér közötti szakaszon. A korlátozásra a vonalon zajló
karbantartási munkák miatt van szükség.

Együttműködési megállapodások: Városunk négy kisebbségi önkormányzatának vezetőjével (szerb a roma, a német
és a szlovák) írt alá testületi felhatalmazás alapján együttműködési megállapodást Vicsi László polgármester.
Változó szemétdíjak: A hulladékgazdálkodási rendelet módosulása miatt
2012- től az általánosan használt 120
literes kukák után havonta 1386 Ft-ot a
60 literesek után pedig 660ft-ot kell
fizetni. Az 50 literes edény díja 548, a
nyolcvanasé 878, a 110-esé pedig1335
Ft lesz.

Könyvbemutató: Az ünnepi könyvhétre
jelent meg Turcsány Péter két új kötete.
A Tisztítótűz fényében 45 év verseinek
összeállítása, míg a Hűség a szabadsághoz prózai válogatás az író-költő
2002-2012 közötti tanulmányait, beszédeit, naplószerű vallomásait tartalmazza.
Magyar Hősök Emlékünnepe: Május
25-én Vicsi László polgármester és Mikusi Zsolt ezredes a Szentendrei MH
Altiszti akadémia parancsnoka támogató
helyettese a pomázi Hősök terén lévő
emlékműnél helyezte el koszorúját a
Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából. Ezen a napon tisztelgünk azok
előtt, akik életüket és vérüket ontották a
magyar hazáért.

Akik ránk
vigyáznak

ÖNKORMÁNYZAT

A pomázi képviselőtestület
2012. június 19-ei ülésén meghallgatta a polgárőrség és a
rendőrség 2011. évi beszámolóját városunkban 2011-ben
végzett tevékenységéről.

Kovács Róbert őrsparancsnok beszámolója előtt Kovács László kapott
szót: Az áprilisban kinevezett szentendrei kapitány örült annak, hogy a
pomázi testület előtt végre mód és
lehetőség nyílott a közvetlen bemutatkozásra. Kiemelte, hogy nagyon jó
rendőrkapitányságot sikerült megörökölnie megfelelő személyi állománnyal. A jövendő egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy kapitánysága „látható” legyen, ne zárkózzék el az emberek elől. Ennek a
nyitottságnak pedig a leglényegesebb
alapköve az önkormányzatokkal való
együttműködés.
A kapitányi bemutatkozást követően
Kovács Róberthez a Pomázi Rendőrőrs parancsnokához intézett kérdések
a lopások, betörések számának emelkedésére vonatkoztak. A parancsnok
elmondta: ebben az évben nagy erőket koncentrálnak a vagyonvédelemre
és ennek már mutatkoznak jelei, de a
rendőrség önmagában nem elegendő
a lakosság hathatós segítsége nélkül.
Arra kérte a polgárokat, hogy az eddiginél is jobban vigyázzanak értékeikre. Zsebe Zsolt bizottsági elnök
rámutatott, hogy országos viszonylatban jók az őrs mutatói. Halászné
Gambár Mária a városban tapasztalható gyorshajtást tette szóvá. A parancsnok szerint a jelenlegi két darab
szentendrei lézeres mérő kevés, de
van remény újabbak beállítására is.
Kósa Anikó megköszönte a pomázi
rendőröknek az önkormányzati rendezvények biztosítását.
Verebes Istvánnénak, a Pomázi Polgárőrség vezetőjének beszámolójából
kiderült: aligha gondolnánk hányféle feladatot lát el polgárőrségünk!
Gyakran találkozhatunk velük például ünnepségeken, ahol együttműködve a rendőrséggel biztosítják a
rendet és a nyugalmat. Ezen kívül
kísérik a postásokat és figyelőszolgálatot is végeznek. Nemcsak a városban járőröznek, hanem az erdős
területeken is a falopások, illegális
szemétlerakások megelőzése érdekében. Szeptember 1-jétől szeptember 30-ig napi szinten mindhárom
iskolánál, óvodánál és ezek frekventált területeinél 2-2, összesen 8
polgárőr felügyelte a gyerekek aka-

Pomázi rendőrőrs - a testület
elfogadta a beszámolójukat

dálytalan átkelését a zebrán. Számtalan elismerés érkezett, úgy tűnik a
pomáziak elégedettek voltak a feladat
ellátásával.
Sajnos szomorú tény, hogy vannak
olyan bűnözők, akik a temetőket sem
kímélik, ezért járőröznek ezeken a
helyeken kiemelt figyelemmel.
Halottak napján 3 napon át teljes
szolgálatot biztosítottak 2011-ben is a
rongálások, viráglopások elkerülése
érdekében. Nemcsak közrendvédelmi, de karitatív feladatot is elláttak
télen, amikor idős embereknek bevásárláshoz nyújtottak segítséget.
A polgárőrség vezetője beszámolójuk
szóbeli kiegészítésekor külön kiemelte Vicsi László polgármesterrel és
a pomázi önkormányzattal való szoros együttműködést és megköszönte
azt a hathatós segítséget, amit tőlük
eddig kaptak. Ennek is köszönhető,
hogy a polgárőrség anyagi helyzete
kiegyensúlyozottnak mondható.
2011-ben meglévő gépkocsijuk mellé
adományként az Elit Kft-től egy
robogót kaptak, majd az önkormányzat által nyújtott támogatásból
az egyesület vásárolt még egy robogót. A támogatásként kapott öszszegből téli időszakra a formaruha
mellé sikerült kesztyűket, téli sapkákat, pulóvereket vásárolniuk, és a
védőitalok biztosítását is fedezni
tudták.
Vicsi lászló a város nevében megköszönte a 29 polgárőr önzetlen munkáját és sok sikert kívánt további
szolgálatukhoz.
Mindkét beszámolóból egyértelműen
kiderült, hogy a rendőrök és polgárőrök elismerik és lehetőségeikhez
mérten segítik egymást. Ez pedig
olyan tény, ami a törvénytisztelő polgárban reményt és tiszteletet ébreszthet azok iránt, akik ránk vigyáznak.
pp.
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AKTUÁLIS
2012. június elsején a városi
Pedagógus Napon vehették
át gyémántdiplomájukat Vicsi László Polgármester Úrtól, Márkus Lászlóné, Csordás Tiborné és Petrovits Péterné óvodapedagógusok.A
nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendő kollégáink
60 évvel ezelőtt kapták kézhez első diplomájukat.
Többen közülünk, óvodapedagógusok közül, még részesei lehettünk a kitüntetettek aktív éveinek. 20-30 év
távlatából nemcsak szakmai
segítséget és útmutatást, hanem emberi példamutatást,
megértést, toleranciát is tanultunk Tőlük.
Mindhárman dolgoztak óvodapedagógusként és vezetőként is.
Márkus Lászlóné, Edit néni
Budapesten kezdte pályafutását, majd Csobánkára és
Pilisszentkeresztre került.
Pomázon 1956-1989-ig ne-

Gyémántdiplomásaink

velte a gyerekeket és később
vezette a községben működő óvodákat. Mindenki ismerte és szerette Őt. Mindig
is nagy hangja volt, de arany
szívvel áldotta meg a Sors.

Csordás Tiborné, Ági néni
Esztergomban kezdte pályafutását, majd 1957-től Pomázon dolgozott, mint beosztott és később, mint vezető óvónő, majd óvodai

felügyelői feladatokat látott
el 1990-ig a nyugdíjba vonulásáig. Nagyon sok szakmai segítséget nyújtott látogatásai alkalmával.
Petrovits Péterné, Rózsika
néni a gyerekek között
végzett munkája mellett,
Márkusné, Edit néni helyettese, jobb keze volt.
Csendessége, szerénysége,
ámde minőségi szakmai
munkája példaértékű volt
számunkra, akik közvetlenül dolgozhattunk Vele.
Nagy öröm volt számunkra,
hogy ezt a pillanatot együtt
élhettük át az ünnepeltekkel!
Minden óvodában dolgozó
kollégám nevében kívánok
egészséget, türelmet és soksok boldog pillanatot: Edit
néninek, Ági néninek, és
Rózsika néninek!
Szalontai Katalin
intézményvezető

Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!

Hányszor írtuk, hányszor számoltuk, hányszor vártuk, s
ez napjainkban sincs másként! De ma mennyivel nehezebben, gondterheltebben engedjük el gyermekeink
kezét! Egyre több veszély leselkedik rájuk, s nekünk kell
felvértezni őket, hogy ne kerüljenek bajba a szünidőben
sem. Mit adjunk útravalónak, mire hívjuk fel egymás figyelmét a vakáció kezdete előtt?

Fontos, hogy amikor dolgozunk, biztonságban tudjuk
őket. Akár egyedül otthon, akár rokonoknál vagy táborban
töltik a nyári szünetet, a szabályokat minél előbb, lehetőség
szerint közösen határozzuk meg. Vannak szabályok, amiket
megbeszélünk, s vannak, melyeknek úgy kell lennie. Az utóbbiakat majd csak később fogják megérteni. A gyermekeknek
gyermekségükből adódóan nincs rálátásuk saját életükre,
akármilyen értelmesek, nincs még kellő tapasztalatuk. A
szünidőben is a mi dolgunk képviselni az értékeket, az
elvárásokat.
Töltsünk minél több időt együtt gyermekeinkkel! Tudjuk,
nem könnyű egyeztetni a munkát és a szabadságot. Mint
annyiszor, most is fontossági sorrendet kell felállítani.
Próbáljuk meg összehozni őket unokatestvéreikkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, barátokkal. Ezek az együtt töltött
napok, hetek, élmények táplálják majd őket a későbbi időkben, ez a gyerekkor, mely valamennyiünket élni segít. Ha jól
8 Pomázi Polgár

szervezzük a szünidő napjait, heteit, nem csábulnak el gyermekeink másfelé. Töltsenek sok időt lehetőleg szabad levegőn, ahol száguldozni, sportolni, játszani lehet.
Legyen napirendjük, még akkor is, ha az lazább, mint a
tanév folyamán. Határozzuk meg a televíziózásra, számítógépezésre fordítható időt, annak tartalmát.
Legyen házimunkájuk, amit ne felejtsünk el ellenőrizni!
Amíg kicsik, gyakran megcsinálunk helyettük mindent,
mert se idő, se türelem nincs kivárni a lassú teljesítést.
Amikor már nagyobbak, sokkal keservesebb megtanítani
őket bizonyos feladatokra. Következetesnek kell lennünk,
megbeszélni, megmagyarázni a dolgokat.
A felügyelet, ellenőrzés, feladat nélküli gyerek könnyen
kerül bajba. A céltalan lődörgésből könnyen lesz unalombűnözés.
Elegendő pihenés után jó, ha elvárjuk a napi 15-30 perc
olvasást. Ha meggyőzhető a gyermek, szerencsés, ha a kötelező olvasmányt olvassa. Szerezzünk be naplónak való
nagyobb, vastagabb füzetet, vegyük rá őket naplóírásra.
Elkezdeni nehéz, de később annál nagyobb örömük lesz
benne!
A vakáció lehetőséget ad egy-egy születésnapi, névnapi
vagy bármilyen más „buli” megszervezésére. Ne legyen
ez versengés a családok között. Inkább azon gondolkodjunk,
mivel lehet jó hangulatot teremteni, milyen bevált játékokat
játszhatnak, kiket hívjanak meg, hogyan? Szervezhetnek
vetélkedőket, ügyességi vagy sport versenyeket, kézműveskedhetnek. Helye van egy közös főzésnek vagy sütésnek is.
Az édesapák próbáljanak meg minél többet beszélgetni,
együtt lenni gyermekeikkel. Szenvednek az apahiánytól, ki
vannak éhezve rájuk! Foglalkozzanak velük, hiszen csak azt
várhatják el tőlük, amit megtanítottak nekik. Ennek hiánya
olyan, mintha a fecske nem tanítaná meg repülni fiókáit,
mert joga van a szabadeséshez. (Csermely Péter)
A szünidőre mindenkinek szép időt, jó pihenést, feltöltődést kívánok!

Kerékgyártó Éva
közoktatási szakértő Pomáz

HÁTTÉR

„ „”Elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak!”

Árpád, honfoglaló vezérünk

A magyarok honvisszaszerzést megelőző évezredeiről és
a Kárpát medencével kialakult kapcsolatairól napjainkig heves viták folynak. Egyebek mellett mutatja ezt
az is, hogy az MTA Őstörténeti Bizottsága 1993 decemberében, „ A honfoglalás korának írott forrásai” címen
a honfoglalás sztyeppei előzményeivel és a honfoglalással kapcsolatos írott forrásokat vette sorra. A konferencia anyaga „A honfoglalásról sok szemmel” címmel
jelent meg. A 250 oldalas munkában felsorolják azokat
az írásokat, amelyek a magyarok és velük rokon népek
akkori tetteivel foglalkoznak. Az MTA kutatói megállapítják, hogy ezek mélyebb ismeretével árnyaltabb
képet tudunk adni a honfoglalásról és az azt megelőző
időről.
A magyar történelmi iro- dójáról is gyakran említés
dalom kezdete a honfoglalás történik. Anonymus mellett
után 200 évvel írott Gesta a Zágrábi Krónika írja a
Ungarorum, amely elve- magyar fejedelmi hatalom
szett, csak utalásokból tu- keletkezéséről: „E népnek
dunk róla, majd a 100 évvel több vezére volt, de ezek
ezután Anonymus által közül végül is egyet válaszjegyzett, fennmaradt és kia- tottak fejedelemmé, talán
dott Gesta Hungarorum.
nemessége és erényei miatt,
Az ezeket évszázadokkal akit Álmosnak neveztek.
megelőző külföldi, forrás- Ezt követte fejedelemségmunkákban, kiemelten VII. ben fia, akit Árpádnak hív(Bíborbanszületett) Kón- tak.” Árpád halála után
sztantinosznál a magyar évtizedekkel mondja a bitörzsfőkről, így Árpádról, zánci udvarban, követségelső uralkodóházunk néva- ben járó Bulcsú Konstantin

császárnak. „(Árpádot) Egyaránt nagyra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért, és
rátermett volt a fejedelmi
méltóságra”. Anonymus arról értesít, hogy Árpád „Attila nemzetségéből” származott, életében büszkén
hivatkozott arra, hogy „Az
én ősapámé, a nagyhatalmú
Attila királyé volt a DunaTisza között elterülő föld.”
Magáról Árpád fejedelemről
nincs pontos képünk. A neve
egyesek szerint sumér eredetű, ár=fény, ragyogás,
pád, valamivé válni, felmagasztalni, mások szerint az
árpa török erdetű szó „d”
kicsinyítőképzős alakja. A
történészek többsége szerint
850 és 855 között született
Kijevben és 907-ben halt
meg. Anonymus írja: ”Urunk
(Krisztus) születésének 907ik esztendejében Árpád elköltözött e világból, kit is
tisztességesen temettek el
egy kis patak fölött, mely
kőmederben folyik alá Attila
király városába.”
Árpád hazajövetelt előkészítő, nyugat felé tájékozódó diplomáciai és
katonai lépéseit bizonyítja,
hogy már 892-ben szövetséget kötött Arnulf német
királlyal Szvatopluk morva
fejedelem ellen. Álmos és
Árpád hadai ekkor, és 894ben járták be a Kárpátmedencét és Itália északi
részét. Árpád örömmel fogadta 895-ben Bölcs Leó
bizánci császár szövetségi
ajánlatát Nagy Simeon bolgár cár ellen. A magyar csapatot Árpád fia, Levente
vezette, méghozzá sikeresen. Azonban Leó és Simeon békét kötöttek és a bizánci császár elárulta a magyarokat. Simeon teljes erejével
Levente ellen fordult, aki
nagy veszteségek árán alig
tudott visszavergődni Etelközbe, ahonnan Árpádék
már elindultak a Kárpátok
felé. A bolgár hadjárat eredménye az, hogy Simeonnak
nem maradt ereje a tiszai
bolgárok segítésére. A honvisszavétel közvetlen előz-

ménye egyes kutatók szerint
nem az iskolákban annyiszor hangsúlyozott besenyő
támadás volt, hanem az
Arnulffal kötött szövetség
és a katonai, diplomáciai
előkészítés. Ezt bizonyítja,
hogy Pannóniát, amely az
Arnulf fennhatósága alá tartozott, csak annak halála
után 900-ban foglalják el.
Ekkor a magyarok újabb
szövetséget ajánlottak a
bajoroknak, de azok visszautasították a békejobbot.
Árpádék előtt világossá vált,
hogy a keresztény NyugatEurópa nem nyugszik bele a
keletről jött „pogányok”
érkezésébe.
907 június 17-től IV. Gyermek Lajos frank király
(893-911) Ennsburgban, a
Szent Flórián kolostorban
gyűjti össze a 100 ezer fős
seregét. Kiadja a jelszót:
„Ugros eliminandos esse!”
Elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak!
Árpád és vezérei olyan
zseniális taktikát dolgoznak
ki ellenük, hogy Amerikában máig tanítják. A magyarok az ellenség hajóit
megfúrják és nyilakkal felgyújtják, a Duna két partján
közeledő seregeket egymás
után szétverik, majd lecsapnak az Ennsburgnál
várakozó királyra és csapataira úgy, hogy IV. Gyermek
Lajos alig tud elmenekülni.
A csatában a támadók vezérei elesnek, köztük a fővezér Liutprand herceg is. A
40 ezer magyar is nagy árat
fizet. Árpád 3 fiát veszti el,
ő súlyosan megsebesül, hazahozzák Attila városába,
Sicambriába, de egy hét
múlva meghal. Nyugat felől
130 évig nem éri támadás
Magyarországot. A határa az
Enns folyó lesz. A honvisszavétel 907-ben fejeződött be. E nyertes csata
nélkül nem következhetett
volna ezer éves magyar történelem.
Árpád visszatért oda, ahol
élt. Sicambriába, azaz Pomázra.
Vicsotka
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KÉPRIPORT

Gyermeknap

Városi összefogással, kicsik és nagyok, civilek és intézmények, multik és magánzók egyaránt sokat tettek azért,
hogy május utolsó szombatján a gyerekeké legyen a
főszerep. Az Ezeregyéjszaka meséitől táncos-sportos
bemutatókat követően jutottunk el a hagyományőrző
táncházig. Miközben a művelődési házban a színpadi
műsorok zajlottak, az épület előtt pontgyűjtő játékok,
rendőr- és tűzoltó bemutatók, gyermek quad, ugrálóvár és
kirakodóvásár szórakoztatta az egybegyűlteket. Aki próbára
tette ügyességét garantáltan nem ment el üres kézzel. A
szerencse fiai - nem voltak kevesen - pedig támogatóink
felajánlásainak köszönhetően sok-sok értékes, kedves ajándékkal gazdagodtak.
A rendezvény támogatói: Hámori kerékpár és sport szaküzlet, KÓPÉ UVSE Leányfalu, Globex Pizza, Piac téri lángossütő, Viking Étterem, Szőkő cukrászda, ICO Rt., Jutka
papírbolt, Marci bolt, CBA Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, Rákos Vendégház, Kastély Catering étterem, Pilis Kapuja Húsbolt és vegyeskereskedés, T-Markt. Köszönjük !
G.S.- Gy.Zs.
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Ünnep - lopott
virágokkal

Vége a tanévnek. Van, aki örül, van, aki nem.
A gyerekek önfeledten tódulnak ki az utcákra a ballagás és bizonyítványosztás után. Az érettségizők nagy
része örül, hogy „túlélte” az első nagy megmérettetést.
Mások várják a felvételi pontszámok megjelenését.
A csendes városlakók végzik mindennapi szorgos
munkájukat. Ki-ki a munkahelyén, kertjében vagy a
háza előtti kis virágosban. Kapál hajnalban a nagy
meleg előtt, locsol este a nagy meleg után, s közben
gyönyörködik a szépen fejlődő virágtövek növekedését látva, várja az újabb bimbók nyílását. Gyönyörködnek a járókelők is!
Vannak, akik az ünnepi alkalmakat várják, de nem
készülnek semmivel, hiszen van virág már az utcán is
bőven. Ezek az „éjjelbátor” emberek kiszedik a virágládából a palántát, leszakítják a mások által gondozott
virágot. Elviszik ballagásra, évzáróra vagy ki tudja
milyen alkalomra.
Az, hogy milyen lelkületű az ilyen ember, ne firtassuk.
Döntse el mindenki vérmérséklete szerint. De aki ezeket a lopott virágokat kapja, vajon mit gondolhat az
ajándékozó felől?
Képzeljük magunkat annak a végzős diáknak a
helyzetébe, aki kénytelen lopott virágokkal a karján
végigjárni a régi osztálytermeket az egész iskola szeme láttára. Hogyan érzi magát, hogy még rendes virágot sem hoztak neki. Ennyire becsüli az a másik, aki a
virágot hozta?
Vagy egy családi ünnepen? Ennyit ér a megajándékozott? Milyen az a családi asztal, ahol valaki a jelenlévők közül tudja, hogy az asztalt díszítő virág lopott.
Vége a tavaszi virágosításnak. A pályázók elküldték
pályázataikat. Gondozzák tovább a megtépázott kerteket.
Van, aki örül, van, aki nem. Aki letépi más virágát,
örül???? Mert mi többiek, nem.
Halászné Gambár Mária

Hol járunk?

KÖZÉLET

Szeptember 22-én
szombaton ismét

POMÁZ NAPJA

Civilek, intézmények és magánszemélyek közösségi napja a művelődési házban és környékén.
Civil szervezetek regisztrált részvétele - a korábbi évekhez hasonlóan - kitöltött jelentkezési lappal lehetséges.
Leadási határidő: július 30. Részletes információ, adatlap
a Pomázi Művelődési Ház www.pmhkpomaz.hu és az
önkormányzat www.pomaz.hu - honlapján érhető el.
Várjuk működési engedéllyel rendelkező kézműves, hagyományőrző vásározók jelentkezését. Területfoglalással
és bérléssel kapcsolatos információk a fentebb jelzett
elérhetőségeken.

XIX. Nemzetiségi Fesztivál

Május 27-én került sor XIX. Dunakanyari nemzetiségek
táncegyütteseinek, ének- és zenekarainak találkozójára. A
rendkívül színvonalas rendezvényen fellépett Szlovák
Folklór Együttes, a Mesedombi Óvoda tánccsoportja, a
Német Nemzetiségi Általános Iskola Táncegyüttese, az
Opanke Délszláv Néptáncegyüttes, a Tűzoltó Zenekar, s a
Pomázon kívülről érkező soroksári hagyományőrző vegyes
dalkör, a Weindorfer Singkreis Pilisborosjenőről, valamint a
csobánkai Borony Tánccsoport.
Előző számunkban
a polgármesteri hivatal előtti téren
álló lélekharangot
mutattuk be. A harang emléket állít a
mögötte lévő nagyméretű emléktáblán
szereplő II. világháborús áldozatoknak
valamint 1956 hőseinek.
Mostani
rejtvényünkben egy tréfás ötletet kaptunk
lencsevégre. Hol járunk, mit látunk,
kedves olvasó?

Segítség az intézményi
dolgozóknak

A tavalyi évhez hasonlóan Bíró
József a pomázi baromfikeltető
tulajdonosa ismét felajánlott 500
darab előnevelt csirkét.
Idén intézményeink azon dolgozói vehették át 63-an június 1112-én a csibéket, akiknek szociális helyzeténél fogva segítséget jelent a családjuk ellátásában a 8 csirke tartása, etetése,
s majd később elfogyasztása.
Mindannyiuk, családtagjaik és
az egész közösség nevében köszönjük ezt a gáláns felajánlást!
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ÉLETÚT

Elhunyt Ásztai Csabáné Abaffy Katalin

2012. június 20-án hosszú, súlyos betegség után elhunyt Ásztai Csabáné
Abaffy Katalin, fuvola-szolfézs-ének
szakos tanár, nyugalmazott igazgató. A
pomázi zeneoktatás elindítója, akinek
döntő szerepe volt a jelenlegi, határainkon túl is jegyzett zeneiskolánk létrehozásában.
A férjével, Ásztai Csabával a főiskola
elvégzése után, 1971-ben költöztek
Pomázra. A szentendrei zeneiskola pomázi tagozata ekkor már működött. A
fiatal pedagógus tagozatvezetőként állt
munkába. 100-110 gyerekkel öt helyen, a
három iskolában, a könyvtárban, és a
Bem-utcai régi művelődési házban
tanítva törekedtek az önálló iskola
megteremtésére. Ez 1992-re 200-220
hallgatóval sikerült, de a szétszórtság
részben fennmaradt. 2002-re megtörtént a csoda. A Teleki-Wattay kastély
kertjének kitakarításával és a volt gyermekvédelmi intézmény irodaházának
átalakításával végleges otthonra lelt a
már tíz éve önálló zeneiskola. Szeptember negyedikén már 450 tanuló
részvételével megtartották az első
tanévnyitót.
2003 szeptemberében Pomáz Önkormányzatának képviselő-testülete nem a
szokásos öt, hanem 7 évre, kiszámítva
a nyugdíjba vonulásának idejét, bízta
meg az iskola irányításával. E döntéssel újra elismerte az addigi munkáját,
elhivatottságát, igényességét, szakmai

tudását, közéleti tevékenységét. 2003
októberében Barcelonában beválasztották az Európai Zeneiskolák Úniójának
(EMU) héttagú elnökségébe. Hat férfi
mellett képviselte Magyarország zenei
érdekeit. 2006-ban megbízást kapott az
EMU-tól, hogy szervezze meg Budapesten, Székesfehérváron és Kecskeméten a kilencedik Európai Ifjúsági
Zenei Fesztivált. 12 ezer muzsikáló,
éneklő fiatal programjáért felelt. 2004ben a Művészeti Iskolák Országos
Szövetsége, amelynek alelnöke volt),
javasolta a Németh László-díjra. A
Magyar Kultúra Napján vette át, elsősorban a 33 éves zenetanári működéséért.
A vezetése alatt álló Teleki-Wattay
Művészeti Iskola 2008-ban Kiváló
zeneiskola címet nyert. Ekkor mondta
egy interjúban: „Nézték az iskola kül-

Tóth Gáborné, született Szabó Zsuzsanna, Zsuzsa mam, ahogy mindenki hívja, 1910-ben született. Végigélt
két világháborút, több rendszerváltást, 1956-ot, az egész XX. Századot, s már a XXI. század első
évtizedét is. Hogy a maradék kilencből még mi jut neki, azt senki
nem tudhatja. Azt láttam, hogy fiatalosan mozog, egész életében egyszer tört el a lába, egyébként orvosnál nem járt. A szelleme friss, a humora szórakoztató, édesdeden tud
nevetni. Megértem a rendőrt, aki nemrégen átvezette a zebrán és nagyot
nézett, amikor megtudta, hogy 102
éves.
Zsuzsa mama három lányt és két fiút
szült, az egyik fiát már túlélte, hét
unokája, 18 dédunokája és hat ükunokája szokta ünnepi alkalmakkor köszönteni. Derülátó, mert azt mondja,
hogy lesznek azok még többen is.
A 102 éve mögött minduntalan felsejlenek a történelmi változások. Az édesanyja 1918-ban halt meg, az édesapja
1919-ben jött haza a frontról. Fiatal

lányként Vas megyében, uraságoknál
Szombathelyen, Sárváron és Sopronban szolgált.
Változást hozott az életében, amikor
megismerkedett Tóth Gáborral. Úgy
látszik, hogy a házasságkötés már akkor sem volt feltétele a gyermekszülésnek, mert Zsuzsa mama 30 évi együttélés után, 1953-ban, a legkisebb fia világra jöttekor tudta meg, hogy szíve
választottja nős ember. A papírjai szerint. Mert Tóth Gábor valaha igent
mondott az oltár előtt, ám a hölgy egy
év múlva elhagyta, azóta sem tudja
mely világrészen él. Zsuzsa mama
azért felelősségre vonta, hogy szégyellhetné magát, mert ilyen „rövid”
ideig becsapta. A férfi nyakába vette a
hivatalokat és addig járt, amíg Zsuzsa
mamát meg a gyerekeket a nevére íratta. Igaza van az azóta hivatalosan is
Tóth Gábornénak, amikor azt mondja:
„Szeretett engem. Harminc évig azért
nem szólt, mert neki már semmit nem
jelentett a volt asszonya.”
A család 1932-ben költözött Pomázra.
Sokat dolgoztak, de megértésben éltek.

lemét, felszereltségét, a hangszerek
állapotát. A pedagógusok végzettségét,
képzettségét, rátermettségét, végül az
intézményvezetés munkáját. Mindent
kiválónak találtak. Tíz centivel a föld
felett lebegünk.”
2010-ben Pomáz Díszpolgára lett.
A vezetése alatt országos hírű vetélkedőket szerveztek a zeneiskolában.
Hagyománnyá váltak a kórustalálkozók, az Országos Szakszofonverseny,
az Országos Tekerős találkozó, a
Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar koncertjei. A Testvérmúzsák Alapítvány támogatásával a zeneiskola növendékei
nagy sikerrel szerepeltek Európa szinte
minden országában.
2002-ben az őszi önkormányzati választáson polgármester-jelöltként indult. Különösebb kampány nélkül kétszáz szavazattal maradt el a győztestől.
Ennyi elfoglaltság mellett a református
egyház énekkarát a Psalmust csaknem
15 évig karnagyként vezette.
A halála előtt néhány héttel a PomázCsobánkai Református Társegyházközség lapjában megjelent interjúját
ezzel zárja:„Isten akaratában megnyugodva készen állok arra is, hogy elmenjek. Hálás vagyok a gazdag életemért, amelyet tőle kaptam és tudom,
hozzá térek vissza.”
Vicsotka

„Zsuzsa mam” a legidősebb pomázi polgár
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Sajnos a férje 1960-ban, 66 évesen
meghalt. Zsuzsa mama azután nem
vállalt munkát, volt tennivalója az
egyre növekvő családdal. Legutóbb a
78 éves özvegy lányánál lakott, jól
kijöttek egymással, nem küldték az
otthonba, de ő nem akart senki terhére
lenni. 37 ezer forint ellátást kap havonta, ebből 22 ezret fizet. Mindenki
szereti, jól érzi magát, s azzal búcsúzik, hogy a 103. éve előtt ismét találkozunk.
Vicsotka

Családi nap a focipályán

2012. május 20-án a pomázi focipályán egy nemzeti labdarúgó tornával
egybekötött családi napot rendeztünk.
A rendezvényen 13 csapat mérte össze
futball tudását a pályán és szintén 13an versenyeztek a „legízletesebb étel
címért.” A gyerekek sem unatkoztak,
hisz nekik ugráló vár, kézműves sátor
állt rendelkezésükre, sőt 26 lelkes kisgyermek még focizni is kiállt.
A futballra nevezett csapatok között
szerepelt Pomáz Város Önkormányzatának csapata, a kapusuk Vicsi László
Polgármester úr volt, neki külön köszönöm, hogy megtisztelte rendezvényünket. Itt volt még a Jobbik parlamenti frakciójának csapata, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a PAFC (pomázi tűzoltók), az Old Boys (pomázi
öregfiúk), a pomázi Csipet-csapat, a
Kárpát Haza Őrei, a zuglói, a szentendrei, a dabasi, a dunabogdányi- tahitótfalui, a mogyoródi és természetesen
a pomázi Jobbik csapatai. A futball
végeredménye a következő lett: első a
Nemzetgazdasági Minisztérium, második a Dabasi Jobbik harmadik az Old
Boys.
Oklevelet kapott még a 4. helyezett
PAFC is, az egyetlen csapat, ahol

Pomáz Város Önkormányzatának csapata

hölgy játékos is játszott férfias kitartással, neki külön gratulálunk!
A főzőverseny is nagyon izgalmas volt,
itt is 13 csapat mérte össze tudását, és
finomabbnál finomabb, ételek közül
lehetett választani, pédául palócgulyásból, vadpörköltekből, csülökpörköltből, kakas erénye pörköltből, paprikás krumpliból, a vegetáriánus gulyásból. Nem csoda hát, hogy éhen egy
száj sem maradt, mindenki szabadon
dönthette el: mit enne szívesen.
A főző verseny első helyezettje a szi-

Negyedik helyet ért a huszáros hajrá

Nyolc zsinórban szállított győzelem után csak a legutolsó fordulóban
botlott a Pomáz Ico SE labdarúgó csapata. Ez a mindenképp kiemelkedő teljesítmény a végelszámolásnál az előkelő negyedik helyre
lett elegendő.

Május 26-án a bajnoki tabella alsó harmadában tartózkodó Piliscsabát
fogadta az ICO SE. Varga Péter és Léhi Dávid találatával a csapat 2:0-ra
nyert.
A 28. fordulóban a gyengélkedő Perbálra látogatott a pomázi gárda, ahol
gólzáporos hat-nullás győzelmet aratott. Már a 2.(!) percben vezetést
szereztünk és innentől kezdve futószalagon jöttek a találatok. Nickmann
György és Sergő Márton kétszer Szendi József és Léhi Dávid pedig egyegy alkalommal volt eredményes. Az összecsapást 8 sárga lap tette még
„színesebbé”.
A következő szombaton ismét hazai pályán játszottunk, ezúttal az Aszód
ellen. Az izgalmas, fordulatos mérkőzésen a játékvezető bőkezűen osztogatta a lapokat köztük három pirosat is. Nem mindennapos eseményként a csereként a 62. percben beállt aszódi Tóth Zoltánt a bíró a 64
percben már le is küldte a pályáról. Szerencsére a büntetéseken kívül
gólokban sem szűkölködött a meccs. A 90 percben született az utolsó,
sajnos az Aszódiak lőtték,igaz ez már nem segített rajtuk,mivel Bobák
Márk, Varga Péter és Léhi Dávid találatával 3:2-re a pomáziaké lett a
három pont.
A bajnokság utolsó fordulójában aztán a Pilisszentiván SE megszakította
a páratlan sorozatot azzal, hogy saját pályáján 2:1-re legyőzte csapatunkat.
Ez azonban csak egészen kis üröm legyen az örömben. A lényeg:nagyon
szép tavaszi teljesítménnyel, szinte a teljes élmezőnyt, köztük a bajnok
Gyömrőt is legyőzve a Pomáz Ico SE egy ponttal lemaradva a dobogóról
a negyedik helyet szerezte meg a megyei I/B Északi csoportjában. Szép
volt fiúk!
pp.

SPORT

getmonostori Jobbik csapata kakas
erénye pörköltjével, a 2. a szentendrei
Nemzeti Egylet csapata őzpörkölttel, a
3 pedig a pomázi Jobbik csapata lett
palócgulyással.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a
részvételt. A pomázi ICO SE elnökségének pedig azt, hogy ingyen rendelkezésünkre bocsátották a foci pályát. Találkozunk jövőre a következő
focinapon!
Koncz Szilvia - szervező

Focitábor

Az Egervári-Halmai Focisuli a június 18 és 23
közötti héten nyári napközis táborban fogadott
19 gyereket. A főszereplő a labda volt. Michna
István és Raczkó István edző a technikai gyakorlatok mellett arra törekedett, hogy a tanulók
jól érezzék magukat és hasznosan töltsék a
szünidejüket.
Fotónkon: a labdával ülve és állva. Ki tudja
többször és gyorsabban?
V
Pomázi Polgár 13

SZOLGÁLTATÁS

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

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

Július

1. vasárnap 15:00- 19:00 Nosztalgia Klub

7. szombat 14:00
Tóth Dávid szobrászművész „Megérkezés” című életnagyságú Árpád vezér
szobrának avatása a Majdánpolje fennsíkon. Részletes program a 2. oldalon
15. vasárnap 15:00- 19:00 Nosztalgia Klub
29. vasárnap 15:00- 19:00 Nosztalgia Klub

Július 16.-tól augusztus 6.-ig szabadság miatt a ház zárva tart.

MARIKA KONYHÁJA
Töltött sült sajt

A nyári nagy melegben nem
szívesen dolgozunk órákig a
konyhában egy ebéd vagy vacsora elkészítése miatt. De a finom
ízekről azért nem szeretnénk lemondani ilyenkor sem. A mai
recept egy villámgyorsan elkészíthető, tálalását tekintve a család ízléséhez igazítható könnyű
nyári étel.
Hozzávalók:
40 dkg vékony szeletekre vágott sajt
20 dkg tarja (vagy maradék sült
hús)
2 db főtt tojás
1 db ecetes uborka
1 dl tejföl.

Elkészítés:
A főtt tarját, főtt tojást, uborkát
megdaráljuk és tejföllel kréme-

sítjük. Tetszés szerint mustárral,
borssal javíthatunk az ízeken. A
krémet a sajtszeletekre kenjük, feltekerjük és vékonyan kivajazott
tűzálló tálba tesszük. A tetejére vajdarabkákat helyezünk és hagyományos sütőben vagy grillsütőben
átforrósítjuk. Burgonyapürével paradicsom- esetleg sóskamártással,
vagy egyéni ötlet alapján elkészített
sok-sok salátával tálaljuk.

Levelünk jött
Biciklisek, bringások

Gyermekkoromban sóvárogva néztük
azokat, akiknek biciklijük volt, mert a
háború után ez ritka dolognak számított.
Már nyugdíjas korba léptem, mikor egy
jónak mondható versenybicikli boldog
tulajdonosa lettem. Régebben, öregebb
járgánnyal, őszi hajnalokon kerekeztem
fel Pilisszentkereszt felé az erdőbe pihenni, vadat lesni, de ez az új már több lehetőséget is adott. Többször is, messzebbre
is járok vele, legtöbbször a Dera-szurdokba, a pihenőbe.
Történt egyszer, hogy a szurdoki pihenőből indultam haza, s alig jöttem pár
métert, a hátsó leeresztett: defekt. Persze
semmi sem volt nálam, ami ilyenkor kell:
tartalék belső, pumpa stb.
Mit lehet tenni, irány haza, tolva a biciklit. Vagy 3 km-t jöttem, már a gyógyszerkutató felé jártam, mikor jött szembe
két bringás. Köszönnek, aztán az egyikük
átszól: mi van? Mondom, hátsó defekt.
Megfordulnak, leszállnak, aztán az egyik
csak lekapja hátizsákját, kezd kipakolni, s
mondja, nem bírom látni, ha valaki tolja a
bringáját. Ki a kereket, le a külsőt, ki a
belsőt, cseréli, elő a pumpát. Még fel sem
ocsúdtam, a kétkerekűm már is használható állapotban volt. Természetesen kér14 Pomázi Polgár

deztem, mivel tartozom, elvégre belsőt
adott, a munkáról nem is beszélve, de
elhárította a kérdést. Kértem a címét,
hogy legalább valahogy viszonozhassam
segítségét, eredmény nélkül. Elköszöntek, felpattantak, s Pilisszentkereszt felé
elporoltak. Még jó darabig néztem utánuk.
Ekkor eszembe jutott egy régebbi történetem. Pilisvörösvár felől jöttem egy
bringás barátommal. Az egyik lejtőn,
jobb kanyarban, záróvonalat átlépve
előzött egy autó. Természetesen ilyenkor
szokott szemből jönni valami, most is
jött. Az előzésben lévő hirtelen átvágott,
leszorított, aminek részemről nagy esés
lett a vége. Friss aszfalton… Végül talán
a negyedik kocsi állt meg segítségnyújtás
céljából.
Aztán a révedezésből csak magamhoz
tértem, még sokat emlegetve a kedves
ismeretlen bringás kollegákat, felültem, s
szerencsésen hazaértem.
Azóta én is hátizsákkal járok, benne két
tartalék belső. Mert hát sosem lehet tudni,
mikor lesz rájuk szükség. Az ember holtig tanul. Sokszor eszembe jut a két
bringás kolléga, szeretettel emlékezek
rájuk. Köszönöm segítségüket, emberségüket.
Nagy Andor

Jó étvágyat kívánunk!

Felhívás!
A Holdvilágárok O. és K.
Egyesület rendezésében

Pomáz Körül-Belül
3. teljesítménytúra

Időpont: 2012. 08. 11.
A cél: Pomáz határán gyalog végigmenni.

12 km félkör: mindenkinek,
28 km kiskör: természetjáróknak,
43 km nagykör: (maratoni) edzetteknek,
55 km teljes: aki úgy érzi, képes
rá.

A rendezvény futóbarát gyalogtúra!
Az útvonalon a távtól függően
több helyen frissítővel szolgálunk
(édesség, szörp, gyümölcs.)
Nevezési díj: A távtól függően
500 Ft-tól 1300 Ft-ig
A szintidőn belül célba érők jutalma a kellemesen eltöltött időn
és a látnivalókon felül emléklap
és kitűző.
Részletek a zoldpomaz.dptkt.hu
honlapon, valamint a rendezőnél:
Pásztor Lajos plujo61@gmail.com
(tel: 0620 532 2691)

Már nem álom

2012. június 2-án kerékpáros rendezvény keretein belül
használatba vettük Pomáz első bringázásra alkalmas útvonalát, mely összeköt minket a Dunakanyarban lévő kerékpárúttal. A pomázi Művelődési Ház előtti gyülekezőt
követően a Mátyás király utcán keresztül közelítettük meg a
Dera-patak töltését és - a kialakított átkelőn átjutva - elkerekeztünk Szentendre határába, majd pedig a városközpontba gurultunk fagylaltozni.
Pihenő után a Tófenék érintésével kora délután visszaérkeztünk Pomázra. A csaknem 40 főt a célban a Pomázi
Civil Klímakör egy díjnyertes Csorbalevessel várta így
köszönve meg támogatóinknak és a résztvevőknek, hogy
sokak régi vágya már nem csak álom.
Pomázi Civil Klímakör

Kecskementés a Kőhegyen

MOZAIK

György Ádám pomázi zongoraművész játszotta Chopin Vihar-etűdjét a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság megnyitó ünnepségén Varsóban egy a pálya közepére elhelyezett
zongorán. Ezenkívül közreműködött az olasz származású,
de Magyarországon élő DJ Karmatronic. Fellépésekor is,
közös szerzeményüket adták elő Világjáték címmel miközben 800-an táncoltak egyszerre a gondosan letakart
füvön. Az attrakciót a tv képernyőjén kb. 150 millió néző
láthatta.

Ádám egyébként nagy focirajongó, jelenleg is aktívan játszik, korábban pedig tagja volt az ifjúsági futball válogatott
keretnek. 2010-ben a futball EB megnyitóján is játszott,
akkor testvére egyik dalának átiratát adta elő. Előadóművészete egyébként a határainkon kívül talán ismertebb is,
mint idehaza. 40. születésnapján fellépett a Carnegie Hallban, óriási sikert aratva. Szabad idejében adományokat
gyűjt Alapítványa javára, amely fiatal tehetséges zongoristákat támogat.

Ünnepség az év
leghosszabb nappalán

A Honalapítás Emlékmű Egyesület június 23-án Pomázon a
Kliszán lévő emlékműnél tartotta hagyományos nyári
napfordulós ünnepségét. Előadást tartott Dr. Obrusánszky
Borbála keletkutató történész. Fellépett a Csutkababák
Énekegyüttes.

Fenti képünket nézve eszünkbe juthat néhány megoldás
arra, hogy mit is látunk. Talán egy régésznek segítenek
derék tűzoltóink, antik bronzszobrot felhozni a mélyből?
Vagy valami rituális szertartásnál tüsténkednek egy kalóz
oldalán? Nem a valóság ennél prózaibb kissé, bár nem
kevésbé izgalmas. Június 11-én a Kőhegy oldalában levő
hétvégi házaknál öt szökött kecske beleesett egy munkagödörbe. Az érintett telek tulajdonosa értesítette a hatóságot,
akik szerencsésen kimentették a pórul járt jószágokat. A
tűzoltók jelentése szerint személyi és kecskesérülés nem
történt.
(Forrás: www.tuzoltosag-pomaz.hu)
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Felhívás

Pomáz Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű
GYED, GYES idejég tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. 16. Pénzügyi igagatási feladatok II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és
szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógépkezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és elemzési feladatok ellátása: könyvelés, zárszámadás, beszámoló és negyedéves jelentés készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Államháztartási szakirány
- Költségvetési intézményben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
megfelelő tartalmú önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Baloghné Berend G. Viktória pénzügyi csoportvezető
nyújt, a 06-26-814-302 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L.
utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 3488/2012 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.pomaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. június 8.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
16 Pomázi Polgár

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

Július

8-án 16.00–20.00-ig

Július

15-én 16.00–20.00-ig

Július

22-én 16.00–20.00-ig

Július

29-én 16.00–20.00-ig

Augusztus

A

István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
5-én 16.00–20.00-ig

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

Boglárka u-ban
714 nm-es telek,
40nm-es félkomfortos
felújítandó házzal
8.9 M Ft-ért eladó.
06-20-943-8063

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

Mérlegképes könyvelő

Felelősségvállalással,
szerződéssel, egyéni vállalkozók
és társaságok könyvelését
bérszámfejtését, NAV
képviseletét vállalja.
Teljes körű könyvelés Bérszámfejtés - Számviteli politika, szabályzatok elkészítése

tel.szám: 06203407830

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!

Akciós keretek a készlet erejéig 1500 Ft-tól
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.

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.

MEGNYITOTTUNK

Euro Mini Market

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk újonnan
nyílt üzletünkben!

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

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

Kert -fenntartási munkák
sövénnyírás, fűnyírás,
metszés és egyéb
kerti munkák,
sziklakert, kerti tó, stb.
LATA Bt. 06-26-326-848
06-30-304-1980

REDŐNYÖK

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör
(a hónap elsõ és har
madik hétfõjén)
17.00 imaóra
(páratlan heteken)
18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hõsök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Tel: 26/325-297

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Pásztor Bazil
parókus
18 Pomázi Polgár

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

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

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

Porcelán fogpótlás 25.000 Ft./db.

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

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

Természetesen más fogászati problémák esetén is
várjuk szeretettel!

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

Egészséges víz otthonra Tiszta haszon

Rémisztő, de igaz. Szinte minden évre jut egy-egy vízszennyezéssel kapcsolatos botrány Magyarországra.
Elég csak a Tiszán levonuló ciánszennyeződésre vagy
éppen a Dorog-esztergomi ivóvízstopra emlékezni.
Bolygónk felületének hatvan százaléka, testünk hetven százaléka víz. Ezzel az őselemmel oltjuk szomjunkat, locsoljuk növényeinket és főzünk nap, mint nap.
A nagyüzemi tisztítás során a vízművek nemcsak eltávolítják a látható szennyezéseket, hanem egyúttal új vegyületeket, például klórt kevernek hozzá. Ez a mesterséges víz
ugyan tisztának minősül, megfelelő öntözésre, fürdésre, de
emberi fogyasztásra azonban közel sem ideális. Ennek
okát minden ásványvízfogyasztó pontosan ismeri.
Nos, az a víztisztító berendezés, amelyet a T-Markt forgalmaz egy további szűrésnek veti alá a házba érkező
ivóvizet, a fordított ozmózis elvén működve pedig kivon
belőle mindent, ami nem H2O. Magyar fordításban ez
annyit tesz, hogy ez a csapra szerelhető szerkezet egy
olyan szitaként működik, amely csak a vízmolekulákat
engedi át. Fontos azonban kiemelnünk, hogy azok az
ásványi sók, amelyek az ásványvíz ízének jellegét adják,
igény szerinti mennyiségben visszapótolhatók az általunk
megtisztított vízbe. Kérdés azonban, hogy van-e ennek
értelme? A közvélekedéssel ellentétben ugyanis az ásványvízzel bevihető ásványi anyag mennyisége a szükséglethez képest nevetségesen kevés. Az ásványi sókat tulajdonképpen a mindennapi táplálékból kell felvennie a
testünknek a palackozott ásványvizek helyett.
A kényelem és az egészség nem jár plusz költséggel!
Számításunk szerint, a vízdíjat, a csatornadíjat és a szűrő-

HIRDETÉS
költséget figyelembe véve is kevesebb, mint 5 forintra jön
ki egy liter, még az ásványvíznél is tisztább víz.
Míg a palackozott ásványvíz esetén egy négytagú család
költsége: 7 nap x 2 liter x 4 fő = 56 liter x 60 Ft = 3360 Ft/hét
3360 Ft/hét x 52 hét = 174.720 Ft/év

MOST AJÁNDÉK ZUHANYSZŰRŐ VÍZTISZTÍTÓHOZ
Mire jó? Kivonja a klórt a vízből, ezáltal zuhanyzáskor a
bőre nem fog kiszáradni, megszünteti az égető, viszkető
érzést. Gyermekének nem pirosodik be a bőre fürdetés
után.

MUTASSA FÖL EZT A CIKKET VÁSÁRLÁSNÁL AZ
AJÁNDÉKA KIVÁLTÁSÁHOZ vagy internetes vásárlás esetében írja a megjegyzésbe: POMÁZI POLGÁR
További részleteket a víztisztító berendezések hazai forgalmazójától, a T-Markt Szakáruház Kft.-től tudhatnak
meg.
2013 Pomáz, Határ út 8-14. ; Tel.: 26/525-500 ;
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