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Szent István
örökében

Sokféleképp megfogalmazható
Szent István életművének üzenete,
hiszen az az alkotás, amit neki
tulajdonítunk olyan erős és főleg
sokrétű, hogy szinte kimeríthetetlen alapja munkának és bölcsességnek.
Mindazonáltal több szó esik augusztus 20. kapcsán első királyunk üzeneteiről, mint arról
hogyan vált ez a nap ünneppé és
hogyan változott történelmünk
évszázadai során, így aztán elvész
egy fontos szelet a nemzeti történettudatból.
István halálának napja augusztus
15-re esett és majd ötven esztendeig ekkor emlékeztek meg róla.
Szent László királyunk hathatós
közreműködésével 1083. augusztus 20-án a pápa szentté avatta
Istvánt. Ezután László rendeletet
adott ki, hogy ez a nap legyen
nagy királyunk ünnepe. Európa
más országaiban is sokáig nagy
tiszteletben tartották Szent István
napját, sajnos XIV. Benedek pápa
reformintézkedéseinek ezen jeles
nap is áldozatául esett 1771-ben.
A sors fintora, hogy ezt a rendelkezést Mária Terézia vétózta meg
és uralkodása alatt került Budára a
Szent Jobb és az ehhez kapcsolódó körmenet is.
1848-tól 1860-ig a bécsi udvar természetesen betiltotta és amikor
engedélyezte, országos méretű tiltakozás lett belőle. A kiegyezés
után már csendesebb és méltóságtelibb augusztus huszadikák következtek, sőt 1891-ben Ferenc
József afféle kiengesztelő gesztusként munkaszüneti nappá tetette.
A két világháború között felerősödött az ünnep nemzeti jellege és
István művének a nagy és erős
Magyarországnak a kihangsúlyozása .
1945 után a kommunisták hatalomra jutásával az erős egyházi
tartalom miatt az akkori rezsim
meglehetősen ferde szemmel nézte az ünneplést. Betiltani nem
akarták ezért 1949-ben ezen a
napon fogadta el a parlament az új
szocialista alaptörvényt, s ez a nap
lett negyven évre az alkotmány
ünnepe.
Az 1990-ben megválasztott parlament egy év után Szent István
napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította s, ezzel méltó helyre
került nagy királyunk emlékezete.
szt
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Újabb kormányzati támogatás Pomáznak

- Most jó kedvvel érkeztem
a szobájába, mert néhány
napja tudom, hogy a belügyminisztériumtól 40 millió
vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A város
közéletét figyelemmel kísérő olvasó tudja, hogy ez
nagy segítség. Az összegen
kívül figyelemre méltó,
hogy az országban csak
néhány település részesült
eben a szerencsében.
- Nem nevezném szerencsének. Eszembe jut, hogy
2010-ben, amikor újra polgármester lettem, az egyik
képviselőjelölt, aki nem
jutott be a testületbe, azt
mondta: nehéz dolga lesz a
polgármesternek, mert rengeteg fideszes önkormányzat lett, ezért Pomáznak nem
jut semmi, hiába fog lobbizni. Nem lobbizni kell,
hanem úgy dolgozni hogy
elismerjék a polgármester és
a testület munkáját. Persze
az nem baj, hogy sok fideszes politikust ismerek és
ők is engem, de ez nem elég
az üdvösséghez és ez így
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van rendjén. Emlékeztetnék,
hogy tavaly közvetlenül karácsony előtt, más forrásból
110 milliót kaptunk. Remélem, hogy a támogatásoknak
nincs vége. A kormány látja,
hogy az önkormányzatok
állami segítség nélkül nem
tudnak az adósságaiktól
megszabadulni. Tehát nem
szerencséről, hanem tudatos
politikáról van szó.
- Kérem, tegye szemléletessé, hogy mennyit segített
a városnak ebben az ínséges helyzetben a 150 millió?
- A tavaly decemberi 110
millió a fulladás előtti utolsó
pillanatban érkezett. Kiegyenlítettük belőle a legsürgősebb kötelezettségeinket. Most a 40 millióból
kifizetjük a közszolgáltatók
számláit, a szállítói tartozásokat, a kátyúzás költségeinek és a bank második
negyedévi követelésének
egy részét. Úgy látom, hogy
hosszú próbálkozások után
most a bankkal is lehetséges
lesz az eddiginél előnyösebb

megállapodást kötni. Ha
sikerül, egy évig az öröklött
adósságoknak csak a kamatait fogjuk fizetni, a tőkéjét nem.
- Néhány hónapja azt
mondta, hogy ha ezek nem
lennének, nélkülözésektől
mentesen megélne a város.
Most is így gondolja?
- Tökéletesen. Ne felejtsük
el, hogy az Ipoly Holding
részlete 2013 májusában
lejár. Akkor eljutunk odáig,
hogy a 2002 és 2006 közötti
rossz döntések, az azokból
eredő vesztett perek utáni
kifizetésektől megszabadulunk. Csak a kötvények
utáni bankhitel marad.
- Július 7-én felavatták
Árpád nagyfejedelem lovas
szobrát. Hogy sikerült az
ünnepség?
- Szerintem nagyon rangosan. Vagy 250-300 ember
jelent meg. Akik a szobor
költségére adakoztak, azoknak személyre szóló meghívót küldtünk. Dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter
szép beszédet mondott.

Nagyon jól érezte magát,
este hat óráig Pomázon
maradt. Azóta helyiek és
máshonnan jövők folyamatosan látogatják a szobrot. A
szakma szerint is kiváló
alkotás. Erősödik bennem a
meggyőződés, hogy idegenforgalmi látványossággá válik.
- Az interneten terjed egy
2011 októberében készült
műhold felvétel. Az Árpád
szobor helyén emberalak
látható, aki két kezével a
feje fölé emeli a középkori
Magyarország térképét fölötte íjjal. A felvételt sok
hozzászóló csodának tartja…
- Megnéztem a műholdas
képet. Valóban az látszik
rajta, amit a kérdésében
megfogalmazott. Pontosabban úgy is lehet magyarázni.
A régi nagy Magyarország
az én szívemhez is közel áll,
az egy más idő volt. Az
azonban nem biztos, hogy
most, a szobor felállítása
utáni műhold felvétel nem
változik majd.
- Hol tartanak a Majdánpolje felszíni vízelvezetésének első ütemével?
- Befejeztük. Most készítjük
elő a rávezető utakon azokat
a munkákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a következő pályázaton sikerrel
induljunk.
- Eltelt 2012 első fele.
Nyakunkon Pomáz Napja.
- Pomáz Napjára az alpolgármester asszony vezetésével megkezdtük a szervezést. A jelentkezési lapokat elküldtük a civil
szervezeteknek. A fellépni
kívánó helyi csoportok
között szeretném látni a
zeneiskolát is. A terveink
szerint záró koncert is lesz.
Ezt a napot változatlanul
fontos, a pomázi öntudatot
erősítő eseménynek tartom.
Vicsotka

Sok gondom közt

KULTÚRA

Szerb nyelvi tábor

Sok gondom közt veled vesződöm,
bóbiskós szántón mérgelődöm
s harmatos, dobogó dombokon
szememre húzom a kalapom.
Hosszúkat lépek s keserülvén
legelgető borjak közt ülvén
orrocskájuk is téged idéz
s rózsás csülkökkel szivembe lépsz.
Zsákom rádobom a bokorra,
bottal ütök a virágokra,
ordítok, ha szól a billegő,
a folyóig szenved a mező.
Ha kerülsz, ne kerülj el messze,
köténykéd lennék, ne tépj össze,
dalocskád lennék, ne hallgass el,
kenyérkéd leszek, ne taposs el.
1928 nyarán József Attila Vágó Mártával (akit ebben az
évben ismert meg és többek közt olyan remekmű ihletője
lett, mint a Klárisok) két napot töltött Csikóváralján. Az irodalomtörténet szerint itt fejezte be a Sok gondom közt című
versét. Tagadhatlan nyári hangulat s talán naivnak tűnő
hangvétel jellemzi a gyermekverseket is megidéző sorokat,
melyekben egybering rideg valóság és álomi táj, keserűség
és öröm.
pp.

Július 23-tól egy héten át regionális szerb nyelvi tábor
helyszíne volt Pomáz, s azon belül is a szerb templom
udvara, ahol két csoportbon húsznál több gyermek vett részt
a különböző foglalkozásokon. A tábor helyi szerb nemzetiségi önkormányzat szervezésében a Pest Megyei Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szerb Kulturális Dokumentációs Központ támogatásával valósult meg.

Szőke István Attila

Árpád

A vén magyar tölgynek göcsörtös az ága,
Friss-zöld hajtás serken kérges oldalába,
Hű Álmos vezérnek nehezül a karja,
De ott áll mellette Árpád, ifjú sarja.

Magasztosan szólal Álmos fejedelem:
„Népednek vezér vagy, nékem jó gyermekem!”
S Árpádot emelik pajzsra, mely tündököl,
Szélét már markolja tucatnyi hű ököl.
„Árpád fejedelmünk!”- zeng-zúg a torkokon,
Délceg alakjának áldoz most sok rokon,
Termete sudár, mint egy égig érő fa,
Szinte felhőt horzsol gyönyörű sisakja.

József Attila Vágó Mártával Ürömhegyen

Évforduló

Talán kevesen tudják, hogy 1869. júl. 14-én városunkban
született Miklós Ferenc irodalomtörténész. 1890 - 97 közt a
MÁV tisztviselője volt. A budapesti egyetem bölcsészeti
karán 1901-ben doktori diplomát szerzett. Ettől fogva a bp.i IV. kerületi főreáliskola tanára. A szakfolyóiratokban és
önállóan több irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg.
Kiadta Mikes Kelemen Törökországi leveleit (Bp., 1906). A
Révai Nagy Lexikona központi szerkesztője volt a VII.
kötetig. Legismertebb munkái: A drámai hármasegység
(Bp., 1901); Mikes Kelemen "Törökországi levelei"-ről
(Irodalomtörténeti Közl. 1904).Miklós Ferenc 1920. ápr.
20-án hunyt el Budapesten.

Domború mellkasát ezüst-páncél fedi,
Vállát a párducbőr kacagány öleli,
Földjét megvédeni el sohasem fáradt,
Homlokán veríték csaták után száradt.

Amikor vadászott, vad egy se menekült,
Bősz bölény, morc medve szembe sose szegült,
Elméje, mint a sas, szállott az ég felé,
Nimródi családja elejét ott lelé.
Fiai éltüket e honért áldozták,
S eme áldozatot magyar szívvel hozták,
Soha, sehol, semmi nem törte erejét,
teremtő hitével vezette nemzetét.
„Árpád fejedelem”- ha hallod e nevet,
Ősi tisztelettel hajts előtte fejet,
Csendüljön ajkakról hálaadó ének,
S dicsőítse útját Árpád nemzetének!
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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.

Épülhet a homokvár

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Turcsány Péter

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

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselõje.
Tel.: 06-20-9289-718
E-mail: redei.imre@freemail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
a Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.

Sarkadi Attila Ferenc

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Pomáz Város Önkormányzata kicseréltette az elhasználódott
homokot intézményeinek illetve játszótereinek homokozóiban.

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.

Felhasználói Tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus
01-e után a DMRV Zrt. (VÍZMŰ) Call- Center telefonos
ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik. Telefonos
ügyfélszolgálat (Call -Center) elérhetősége:
06-27-511-511, 06-40-88-11-88
Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos ügyintézés:
Hétfő:
8.00 - 20.00-ig
Kedd - Csütörtök:
8.30 - 15.00-ig
Péntek:
8.30 - 13.30-ig

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli
panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A
hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük, és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak nincs
lehetősége.
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a 06/4088- 11- 88-as telefonszámot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Hírek
-röviden

Napközis csoportokkal bővül a Sashegyi iskola
A pomázi képviselőtestület döntéseként a Sashegyi Sándor Általános
Iskola, Művészeti Szakközépiskola és
Szakiskolában a 2012/2013-as tanévben újabb 2 napközis csoport indulhat. Az önkormányzat biztosítja az
ehhez szükséges 3 új álláshelyet is.

Íjászverseny
Július másodikán, a pozsonyi csata
emléknapján íjászversenyt tartottak a
Magyar Vár Táborban. A megmérettetést előadások, bemutatók, és táncház
színesítették.

Tetőtűz
Egy melléképület tetőszerkezete kapott
lángra július 27-én este Pomázon. A
tüzet, amelynek füstje még Dunakesziről is látható volt a pomázi tűzoltók
a szentendreiek és a gyakorlaton lévő
tűzoltóiskola tanári kara segítségével
oltották el. Személyi sérülés nem történt.
Faóriás a patakban
A Molnár utca végében egy jókora, tíz
méteres fűzfa tört ketté és a Dera
medrébe borult. A pomázi tűzoltók feldarabolták és elszállították a vízfolyást
akadályozó több mint egy méter átmérőjű törzset.

Újra végig jár a HÉV
Véget ért július 15-tel a vágányzár a
szentendrei (5-ös) HÉV vonalán. A
szerelvények már a teljes vonalon közlekednek.
Szakrális Művészetek Hete Pomázon
Pomáz városa és a helyi egyházak
kapcsolódva a városnap eseményeihez
Szakrális Művészetek Hete címmel
2012 szeptember 15. és 22. között rendezvénysorozat közös szervezését
határozták el.

ÖNKORMÁNYZAT

Korszerűbb lesz a
szennyvíztisztító

Továbbra is a Egervári-Halmai Focisuli Sport Egyesület bérli a sporttelepet

Rendkívüli ülést tartott július 9-én
városunk képviselőtestülete Az
önkormányzati gyakorlatban ez a
neve az éves üléstervtől eltérő
időpontra összehívott tanácskozásnak, még akkor is, ha a napirendek
között ezúttal nem volt köznyelvi
értelemben semmi „rendkívüli”.

Vicsi László felvezetőjében elmondta,
hogy a szentendrei DMRV-től kapott
az önkormányzat egy anyagot, amit a
testületi ülésre elő kellett terjeszteni.
Kiderült ugyanis, hogy a szenynyvíztisztító telep környezetvédelmileg nem felelt meg az előírásoknak,
mert jelentős mennyiségű tisztítatlan
szennyvíz távozik a Dunába. Ezek
után a környezetvédelmi szakhatóság
a minisztérium támogatásával fölszólította a DMRV Zrt-t, hogy mihamarabb készítse el az átépítés tervdokumentációját és kezdje meg a
kivitelezést. Erre a források rendelkezésre állnak, pályázni is tudnak,
de el kell készíteniük a terveket.
Mivel speciális helyzetben van a
szentendrei szennyvíztisztító telep,
hiszen Szentendre, Pomáz, Dunabogdány, és Tahi tulajdonosi részéből áll,
ezért egy hozzájáruló nyilatkozatot
kell a testületnek adni arra, hogy a
tervezés elkezdődhessen. Ez az önkormányzat számára anyagilag nem
jelent terhet, mivel a teljes költséget, a
DMRV-nek kell állni.
A testület határozatában kijelentette,
hogy költségvetése terhére kötelezettséget ebben az ügyben nem vállal.
A szükséges megállapodások megkötése érdekében a képviselők fölkérték a polgármestert, hogy az
Önkormányzati és Beruházási Csoport közreműködésével a pomázi

szennyvíztisztító telep területeire
vonatkozó tulajdoni viszonyokat vizsgálja meg és a megfelelő intézkedéseket tegye meg. Egyben felhatalmazták a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy
az elmúlt 5 év tekintetében végzett
karbantartásokat, felújításokat a
DMRV Zrt. által készített kimutatás
alapján vizsgálja meg és 2015. év végéig folyamatosan kísérje figyelemmel a beruházás alakulását.
Ugyancsak fontos napirendként tárgyalták a Sport u 10. sz. alatti sporttelep bérleti jogára kiírt pályázat
elbírálását.
Vicsi László polgármester elöljáróban
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy
a pályázatot a Nemzeti Vagyonról
szóló törvény alapján kellett kiírni.
Ennek eredményeképpen egyetlen
ajánlat érkezett a Pomázi EgerváriHalmai Focisuli Sport Egyesület
részéről. A meghatározott bérleti díjon felül, nem 40ezer Ft-os, hanem 42
ezer Ft-os havi bérleti díjért kívánják
hasznosítani az általuk egyébként
eddig is igénybe vett területet. A testület egyhangú szavazással elfogadta
a határozatot és felhatalmazta polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Az ülés végén az örömteli Árpád
szobor avatása utáni keserűségének
adott hangot Vicsi László, amikor
beszámolt egy szomorú, aznap reggel
fölfedezett eseményről. Ismeretlenek
a mellvéd spotlámpáit kivették és
magát a kőfalat is megrongálták.
Ezeket a nap folyamán az önkormányzat kijavíttatta. A polgármester
mindenkit felkért arra, hogy fokozottan vigyázzon közös kincsünkre.
pp.
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Fokozott veszély a bányatavaknál

Az idei nyár ismét nagy hőséggel
indult és szerencsére a továbbiakban
is várható, hogy igazi nyári meleg
fog bennünket végigkísérni. Ilyenkor mindenki olyan helyre vágyik,
ahol hűsölni tud, így sokan menekülnek strandra és vízpart közelébe,
ami kellő felüdülést és kikapcsolódást nyújt. A bányatavak nagyon
népszerűek, hiszen gyönyörű környezetben várják a látogatókat,
ráadásul nem kell belépőre költeni.
Azonban a tavakban a fürdőzés
veszélyes lehet és a meggondolatlanság, figyelmetlenség komoly bajjal is járhat. Sajnos minden évben
előfordulnak balesetek, amelyek a
legtöbb esetben halálos kimenetelűek.

Az egyik legismertebb, Budapest környékén elhelyezkedő bányatavak a
Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén fekszenek. Mivel Budapestről is könnyen megközelíthetőek, valamint szép és nyugodt
környezetben találhatóak, ezért mind
az Omszki-tó, mind pedig a Luppatavak nagyon népszerűek és minden
évben több ezren látogatnak el ide a
nyári meleg beköszöntével. Sokan
talán nem is tudják, hogy ezekben a
tavakban tilos a fürdőzés amiért még
ráadásul súlyos bírságot is kaphat az,
akit tetten érnek.
A minden évben bekövetkező balesetek, illetve a tavak környékén elkövetett bűncselekmények megelőzhetőek
néhány alapvető szabály betartásával.
1. A bányatavak területén fürödni csak
olyan helyen lehet, amely nem esik
tiltó rendelkezés alá, illetve külön
jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősül. Fürdésnek számít az is,
ha a vízbe felfújható matraccal, játékcsónakkal vagy vizibiciklivel megyünk
be. Az illetékes önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ kistérségi
hivatalának feladata, hogy a bányatavaknál kijelölje a fürdőhelyeket, így
a rendőrség csak ennek betartásáért
felel, azt ellenőrzi, hogy ki fürdik
tiltott helyen. Aki megszegi az előírást
a Szabálysértésekről szóló kormányrendelet értelmében 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, mivel
szabálysértést követ el.
2. A bányatavak legfőbb veszélye a
fentiek figyelembevétele mellett, hogy
hirtelen mélyülnek és a mélységük
miatt az átlagosnál hidegebbek. Erre
figyelemmel hat éven aluli, és 14 éven
aluli úszni nem tudó gyerekek csak
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felnőtt kíséretében fürödhetnek a fürdésre kijelölt és arra alkalmas helyeken. Ez azonban a felnőttekre is vonatkozik, hiszen aki egyáltalán nem
tud úszni, vagy tud, de nem biztonságosan, az ne menjen be a vízbe, mert a
bányatavak környékén legtöbb esetben
nincsen úszómester vagy mentőszolgálat, ezért egy baleset estén késhet az
elsősegélynyújtás, ami akár az életébe
is kerülhet annak, aki nem tud jól
úszni.
3. A fürdésre kijelölt tavak vízminőségét a nyári szezonban kéthetente
ellenőrzik, ezen kívül az ivóvízellátás
és a mellékhelyiség is biztosított az
ilyen tavak környékén, azonban ott,
ahol fürödni tilos és nincs kijelölt
fürdőhely, sok esetben nem ellenőrzik
a víz minőségét, ezért fertőzésveszélylyel is számolni kell. A vízben és azok
környékén előfordulhat bármilyen
szemét, különféle roncsok, autóalkatrészek. Ezeken a tavakon nincs
kiépítve mellékhelyiség, öltöző és sok
esetben még a szemétgyűjtési lehetőség is hiányos.
4. A tavak mélységük miatt rendkívül
hidegek és nyáron is sokkal nehezebben melegszenek fel, ezért ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne
ugráljunk, ne ússzunk be, mert a hirtelen hideg izomgörcsöt vagy szívbénulást is okozhat.
5. Ezen kívül fontos tudni, hogy a tiltás
ellenére a bányatavakon gyakran
fordulnak elő jet-skizők, ami balesetveszélyes. Ilyenkor nem ajánlott a
víz alá merülni, mert a jet-skiről

nehezen észrevehető, ha valaki a
vízben tartózkodik és a jármű fékező
berendezéssel nem rendelkezik, nehezen irányítható.
6. Nem tanácsos teli gyomorral, alkohol vagy más kábító hatású szer hatása
alatt a vízbe menni, valamint szív- és
keringési betegségben szenvedők is
tartózkodjanak a fürdéstől.
A Szentendrei Rendőrkapitányság
területén a Luppa-tavak teljes területe
üzemi terület, ezért már a megközelítése, a fürdés, a vizibiciklizés és
a jet-ski használata is tilos! Az
Omszki-tó területére ugyanez vonatkozik azzal a különbséggel, hogy a
tavon legálisan vízisípályát alakítottak
ki, ennek használata engedélyezett.
A Szentendrei Rendőrkapitányság
illetékességi területén 2011. nyári szezonban összesen 4 vízbefulladás történt, ezek oka, hogy az áldozatok többnyire nem tudtak jól úszni, illetve ittas
állapotban mentek be a vízbe. Ez
évben nem történt még baleset
tavainkon, azonban a nyári szezon még
csak most veszi kezdetét igazán, a
gyerekek számára most kezdődött el a
nyári vakáció, illetve a nyári hőség is
csak nemrég köszöntött be. Kérem,
hogy fokozottan ügyeljenek egymásra
és a szabályokra, csak olyan helyen
fürödjenek, ahol az engedélyezett és
baleset esetén, rövid időn belül
megfelelő segítség áll a rendelkezésükre.
Az idei nyári szezonban a Szentendrei
Rendőrkapitányság fokozottabban fog
ellenőrizni a bányatavakra vonatkozó
és fent ismertetett tiltások megszegésének, figyelmen kívül hagyásának
kiszűrésére. Akit a szabályok megszegésén tetten érnek a Kapitányság
munkatársai, az a jogszabályban meghatározott bírság kiszabására számíthat.
Kérjük Önöket, hogy tartsák be a
fent leírt szabályokat, és azokra
hívják fel mások figyelmét is. Vigyázzanak magukra és egymásra.
Amennyiben balesetet, bűncselekményt észlel vagy annak áldozatává
válik, kérjük értesítse a mentőket
(104) vagy a rendőrséget (107).

Szentendrei Rendőrkapitányság
06-26/310-233
szentendrerk@pest.police.hu

KÖZÉRDEKű

Változott a Szabálysértési Törvény

2012. 04. 16-tól módosult a Szabálysértési Törvény. A változásokra
szeretném röviden felhívni a tisztelt
olvasók a figyelmét.

Megszűnik az helyzet, melynek során a
megvalósított szabályszegés miatt a
jármű üzembentartójával szemben
közigazgatási eljárás, míg a jármű
vezetőjével szemben pedig szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor.
Közigazgatási bírságot kell kiszabni a
megengedett legnagyobb sebességre
(„gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
a járművezető szervezetében a szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol
tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti
átjárón való áthaladásra, a járművel
történő megállásra és várakozásra, a
behajtási tilalomra, a korlátozott
övezetre (zóna), a kötelező haladási
irányra, az autópálya leálló sávjának
igénybevételére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.
A jármű üzembentartó felelősségét
érintő új szabályozás, hogy amennyiben a közúti forgalomban történő
ellenőrzés során a szabályszegés
elkövetője nem válik ismertté és a
szabályszegést nem rögzítették a külön
jogszabályban meghatározott technikai
eszközzel, ebben az esetben a közigazgatási bírságot a gépjármű forgalmi
rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben kell kiszabni a
járművel történő megállásra és várako-

zásra a behajtási tilalomra, korlátozott
övezetre (zóna), a kötelező haladási
irányra vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén. A járművel történő
megállásra és várakozásra, valamint a
behajtási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Közterület-felügyelet is
jogosult közigazgatási bírság kiszabására. E két szabályszegés elkövetése
miatt a járművezető távolléte esetén is
sor kerülhet a közigazgatási bírság
kiszabására. Ebben az esetben a nyilvántartásba bejegyzett üzembentartó
címére kell a kiszabott közigazgatási
bírság összegét tartalmazó készpénzátutalási megbízást és az erről szóló
tájékoztatót megküldeni.
A helyszíni bírságot a rendőrség
bármely szabálysértés miatt kiszabhatja. A törvényben meghatározott esetben jogosult lehet erre még a kormányhivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
a Nemzeti- Adó és Vámhivatal vám-

szerve, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
a közlekedési hatóság ellenőre, a
közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, erdészeti hatóság arra
felhatalmazott ügyintézője, a halászati
őr és a mezőőr is.
A helyszíni bírság kiszabásakor a
rendőri helyszíni intézkedés alkalmával - nem szükséges a tettenérés, észlelés, a fenti 9 szerv vonatkozásában viszont feltétel az észlelés valamint az,
hogy az elkövető aláírásával igazoltan
tudomásul vegye a helyszíni bírság
kiszabását, elismerje a szabálysértés
elkövetését és elfogadja a helyszíni
bírság összegét.
A bírság 5 000 – 50 000 Ft-ig (6 hónapon belüli ismételt elkövetés esetén
70 000 Ft-ig) terjedhet. Több kötelező
mértékű helyszíni bírsággal sújtandó
szabálysértés esetén, a legmagasabb
bírságot kell alkalmazni /Szabs. tv. 99.
§ (8)/
A kötelező mértékű helyszíni bírsággal
sújtandó szabálysértés + más szabálysértés egyidejű elbírálásakor a
bírság összege minimum. a fix HB
összege, maximum 50 000 Ft (ismételt
elkövetés esetén 70 000 Ft) lehet
/Szabs. tv. 99. § (9)/.
Második alkalommal a fizetendő öszszeg az első duplája, harmadik esetben
pedig a háromszorosa lesz.
Kovács Róbert r. alezredes

Ne várjuk meg, míg ég a ház

Kevés torokszorítóbb érzés van annál, mint amikor
valakinek a háza, lakása kigyullad, leég, s emiatt lakhatatlanná válik. A legtöbbször sajnos ennek oka saját
hanyagságunk, gondatlanságunk. Talán kevésbé köztudott, hogy a tűzesetek gyakori okozója a helytelenül
épített vagy nem megfelelően gondozott, működtetett
kémény. A kéményseprők azért dolgoznak, hogy ezek a
tragédiák elkerülhetők legyenek.

A kötelező ellenőrzések, tisztítások elvégzése során a
Magyar Kémény Kft. munkatársaival közvetlenül találkozhatunk. Ez az a kapcsolódási pont, ahol a dolgozókról
és a munkavégzésről képet kaphatunk, és itt dől el a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok, használók közötti
további kapcsolat milyensége is. A Magyar Kémény Kft.
célja az, hogy a kötelező jelleg minél kisebb hangsúlyt
kapjon. Ne csak azért engedjük be a kéményseprőt az
ingatlanokba kéményt ellenőrizni és tisztítani, mert azt
kötelező! Sokkal inkább azért, mert tudjuk, hogy az általuk
elvégzett munka csökkenti a tűzveszély kockázatát, növeli a
vagyon és életbiztonságot.
Szilárd tüzelőanyagot (fa, brikett, szén, olaj, pellet) használó
tüzelőberendezés esetén évente két alkalommal, gázt
(földgáz, PB gáz, biogáz) használó tüzelőberendezésnél
évente egyszer találkozhatunk a társaság embereivel,

általában 20-25 percre. Ebben az időtartamban benne van a
megérkezés, a bejutás, a kémény(ek) ellenőrzése, a dokumentálás, a fizetés és a távozás is. Ehhez természetesen a mi
segítségünk is szükséges, hogy a kémény(ek) nyomvonala
teljes hosszában vizsgálható legyen, biztosítsuk a feljutási
lehetőség és ha szükséges, létrát is.
A megrendelésre elvégzendő munkáknak 2 fő csoportja van,
a kéményvizsgálat és a tervfelülvizsgálat. A kéményvizsgálat lehet kivitelezés közbeni, a kémény, vagy a tisztítónyílás eltakarása előtti vizsgálat, vagy lehet végleges
vizsgálat. Ezekben az esetekben egyszeri találkozásról van
szó, de mivel ezek a bevizsgált kémények bekerülnek a nyilvántartásba és a közszolgáltatás körébe, innentől kezdve a
kötelező vizsgálat, tisztítás során ismét, féléves, éves
ciklusokban találkoznak a megrendelők a kéményseprővel.
A tervfelülvizsgálat előfordulhat az építési engedélyezési
tervhez vagy a bejelentési tervhez kapcsolódóan. Ez a
gyakorlatban az építkezés megkezdése előtti és az építkezés
befejezése utáni tervfelülvizsgálatot jelenti. Ebben az esetben a tervfelülvizsgáló a beadott tervdokumentáció és a
tervezői nyilatkozat alapján elvégzi az ellenőrzést és arról
igazolást ad. Ezzel a kéményseprő szolgáltató a felelősség
egy részét magára vállalja és egyfajta háttérbiztonságot
nyújt a tervezőnek és a tulajdonosnak egyaránt.
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Szoboravatás
Majdánpolje, 2012. 07. 07.

A szobor Tóth Dávid alkotása. Címe: Megérkezés. Árpád vezér életnagyságú lovas szobra 3
méter magas naszályi kvarchomokkő talapzaton
áll, öntött, cizellált, patinázott bronzból készült.
Az ünnepség a művelődési ház és a pol-

gármesteri hivatal szervezésében Kósa Anikó
alpolgármester irányításával olajozottan zajlott.
A szervezők a Szentendrei Helyőrség Katonazenekarának zenéjével és a rekordhőségre való
tekintettel hideg ásványvízzel és székekkel fogadták a több mint 200 fős közönséget. A szobrot
Vicsi László polgármester és Dr. Hende Csaba a
honvédelmi tárca vezetője leplezte le, majd az ő
beszéde után az ünnepi műsor következett. Az
esemény narrátora Juhász Károly színművész
volt, felléptek Farkas Annamária és Nagy Koppány népzenészek, Borbély Mihály Liszt-díjas
zeneművész és Trokán Péter aki, Szőke István
Attila versét szavalta el. A Lovas Hagyományőrző Kötelék tagjai bámulatos türelmű állataikkal díszőrséget álltak a szobor mellett.
Az ünnepség végén Erdődy Ferenc katolikus
atya és Nyilas Zoltán református lelkész megáldották a szobrot.
Ezután a Magyar Várban Poór Miklós előadást
tartott Árpádról és a pozsonyi csatáról, majd
Döbrentei Kornél erre az alkalomra írt költeményét mondta el.
pp.

Demeter Zoltán fotói
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Meg kell erősítenünk nemzetünket

„Azok a hegyek még ma is állnak, az a csillag még ma is
mutatja az utat, az a nép még ma is él”. A P. Mobil
együttes Honfoglalás című dalának sorait idézve kezdte
ünnepi beszédét Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.
Amit Árpád létrehozott, ma is él: van hazánk, van otthonunk. A honfoglaló magyarok nagyon erősek voltak nem
számukban, hanem összefogásukban. A pozsonyi csatában
megvédelmeztük a hazát. Hende Csaba föltette a kérdést
vajon annyi, a Kárpát-medencébe vándorló népcsoport
közül miért a magyar az a nemzet, aki meg tudott maradni ezen a tájon? Szerinte ezt Árpádnak és utódainak
köszönhetjük. Árpád legnagyobb államférfijaink és had-

vezéreink közé tartozik. Alakja, még ha homályba is vész,
műve alapján megítélhető. A miniszter rámutatott: minden
nemzedéknek meg kell hódítani a hazát. Ma a mi feladatunk az, hogy megtanuljuk megismerni és szeretni
országunkat. Fel kell építenünk az életünket, mindazt,
amit gyűjtöttünk emberi értéket, tovább kell adnunk
utódainknak, méltóvá válva ehhez őseinkhez. Mindenkinek van egy része a hazából, ami az övé. Mindenkinek a
része fontos. Végezetül Hende Csaba kiemelte: meg kell
újítanunk az országot, meg kell erősítenünk nemzetünket.
Árpád példája bizonyítja, hogy mindez nem lehetetlen.
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Pilisi Tekerő Kerékpáros kalandtúra
2012. augusztus 25.

Fővédnök: Czene Attila, sportért felelős államtitkár
A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei – sziget lankáin tekerhetsz négy útvonalon.
A legkisebbektől a legelszántabbakig mindenki válogathat a távok között.
A résztvevő csapatok változatos útvonalakon tölthetnek
el egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis – Dunakanyarban!

Tervezett útvonalak:
Családi I. Szentendre /Czóbel park, - Leányfalu/Strandfürdő – Szentendre/ Czóbel park 10 km-es túra.
Családi II. Szentendre Czóbel park,- Szigetmonostor/Horány, SZÖTE – Tahitótfalu, Bodor Major - Leányfalu,
Strandfürdő - Szentendre Czóbel park 25 km-es túra.
Kalandos Tekerő: Szentendre Czóbel park, - Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, Sportpálya – Pomáz, Magyar
Vár – Szentendre, Góliát Vízisport telep - Szentendre
Czóbel park 45 km-es túra.
Extrém Tekerő: Szentendre Czóbel park, - Bodor Major –

Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, Sportpálya –
Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát Vízisport telep Szentendre Czóbel park 70 km-es túra.
A Bázison, a szentendrei Czóbel parkban 14.00 órától sportegyesületek bemutatkozása, változatos sportprogramok,
játékok várják a látogatókat.
A rendezvény szervezői a változtatás jogát fenntartják!

Előzetes nevezési díj: Gyermek 14 éves korig: 900 Ft
Felnőtt: 1.500 Ft
Helyszíni nevezés:Gyermek 14 éves korig: 1.100 Ft
Felnőtt: 1.700 Ft
Kedvezmények:- 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes.
- Három vagy több gyermekes családoknak nevezési díj
gyermekenként 500 Ft.

Bővebb információ: a www.dunakanyar-pilis.hu oldalon.
Ha kellemes környezetben, egy jó kis családi programra
vagy kihívásokra vágysz, gyere a Pilisi Tekerőre!
Dunakanyar-Pilis kistérség

Hol járunk? Mit látunk?

Előző számunkban a Kossuth Lajos utcában található nagyon eredeti és követésre
is méltó esőcsatornát mutattunk be bizonyítva, hogy napjaink „házi” építészetében is találni izgalmas és érdekes megoldásokat és ötleteket. Ráadásul nem is
idegen a sárkány ezen a tájon, hiszen a legendák szerint a Pilisben a jó sárkányok
védelmezték az embereket, vizeket, földeket a rossz sárkányoktól. Ahol megtisztították a területet a gonosztól, ott kör alakú jelet hagytak hátra (sárkánypecsét).
Mostani feladványunk egy szobor, kicsit jobban el van rejtve, de aki sokat jár
Pomáz határában annak nem lesz nehéz.

A teremtés koronája

Amikor jártamban keltemben boszszankodva ingatom a fejem kételkedve kérdezem magamtól: az ember valóban a teremtés koronája?
Abból a szempontból igen, hogy az
én ismereteim szerint az egyedüli
élőlény, amely tudja, hogy meg fog
halni. De nem az, ha a közösség
érdekeihez kapcsolódó viselkedését
vesszük. Mert akkor az önzés utcahosszakkal vezet. A példák felsorolásához nem rövid cikket, hanem
regényt kellene írnom.
A közlekedés: megyek robogóval az
út jobb oldalán. Szemben autó
közeledik, de előz a másik, s mellettem jó nagyot kürtöl. Vagy: előttem
friss rendszámú Opel. Ketten ülnek
benne. Az ablak le, zacskó ki az
útra. Néhány méter után a másik
oldalon ablak le, zacskó ki az útra!
Más: a tábla 40 kilométert engedélyez. Ötvennel megyek. Mögöttem
villogás, tapadás. Később megelőz
és mutat. Gépkocsi áll a CBA
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parkolójában. A sofőrülésen fiatal
férfi. Az autó ajtaja nyitva, bömböl
a zene. Bunkócska jól szórakozik.
Gyalog sem jobb! Esik az eső.
Mennék a járdán, de az esernyővel
nem férek el a fák alatt. Nem egyszer, sokszor. A közterületre ültették
azokat. De nem gondozzák.
A múlt héten, éppen péntek volt,
felhívnak, hogy a szomszéd gumit
éget. Mit csináljon? Beszéljen vele,
javaslom. Nem mer, mert fél tőle.
Megadom neki a városháza egyik
hivatalnokának a telefonszámát.
A lakásommal szemben, az ipartelepen vasárnap délutánonként
szorgalmasan dolgoznak. Sivít a
körfűrész, pakol a markoló. A szomszéd füvet nyír, hallgattatja velem a
zenéjét. A másik deszkát csiszol. A
zöldségboltos a járdára rakja az áruját. Kerülni kell a ládákat, de ott
tócsa van, mert hűtik a gyümölcsöt.
Soroljam még, vagy elég a kérdés
feltevéséhez? Valóban a teremtés
koronája az ember?
V

Átúsztam a Balatont.

Tudni kell, hogy életemben eddig
maximum 150 métert úsztam egyhuzamban, és ha összeadom az öszszes eddigi úszásaim hosszát, jóindulattal is maximum 2 km. De mit nekem 5,2 km és fülgyulladás! Bebizonyítom magamnak, hogy van bennem kitartás.
Az ötlet spontán volt, minden előedzés
nélkül, amolyan lesz ami lesz alapon.
Befizettük a beugrót, és mikor már
közeledtünk a víz felé, nos rádöbbentem, hogy....odanézz....a túlpart...
messze van....
Elindultunk. Úszom-úszom, a messzi
távolban egy kis piros pont. Biztos az a
bólya, valahol féltávnál, gondoltam...
Közben káromkodtam, hogy miért hullámzik ez a víz, a fülem, szám, orrom,
gyakorlatilag minden nyílásom tele
van már vízzel, meg amúgy se kapok
levegőt, mert már teljesen kifulladtam.
Látom ám, hogy a bólyára 0,5 van írva.
Miiiiiiiiii???? Csak nem azt akarják
mondani, hogy az 5,2- ből ez még csak
fél? Ki van zárva, már egy órája úszom
legalább...
Haladunk a következő bólyáig. Akkor
már azon a nyíláson vettem levegőt,
amiben éppen nem volt víz....arra a
bólyára meg 1-es volt írva. Ez valami
tévedés lesz, biztos nem km-ben számolnak, hanem mérföldben, vagy csomóban, vagy hektárban vagy „mittudomén”, de hogy nem km, az biztos,
mert én már alig élek.
Mellettünk 50 méterenként hajók sorakoztak.
- Tessék mondani, mit jelent a szám a
bólyán?
- Hogy ott van az 1 km. Mutat a távolba, vagyis onnantól még 4,2 km van
vissza. (hangos nevetés)

Sokkolt a hír...
Gyakorlatilag azóta, hogy elindultunk,
akik utánunk csobbantak, mindegyik
megelőzött (a 10 éves is). Azt hiszem 4
embert számoltunk össze akit lehagytunk, mindegyik valahol 80 felett volt.
Ha még féltávnál se, sőt 1/5 távnál tartunk, de a világomat nem tudom, hogy
úszom én át a túlpartra????
Legszívesebben 50 méterenként hajóról hajóra kalimpáltam volna innentől,
és bármit megadtam volna egy karúszóért, vagy úszógumiért. Rövid fejszámolás: idáig 20 hosszt leúsztam
volna egy uszodában????
A 1,5-es bólyánál csirkecombra vágytam, helyette szőlőcukrot kaptunk az

Ezúttal Pomázon futottak

SPORT

egyik hajóban, közben a mellettünk
elhaladók száma közelített a 4-es
számjegyhez...
A 2-es bólyánál révületbe estem és
hisztérikusan azt kiáltottam: FÖLD!!!!
Megmenekültünk! A 2,5 bólyánál már
olyan éhes voltam, hogy a hínár is
kívánatos volt, újabb szőlőcukor, és
már csak az egyre hevesebb légszomj
és az életben maradás miatt nem
hisztériáztam.
A 3-as bólyánál kezdtem megérteni
Buddhát. Közel jártam a megvilágosodáshoz...
Viszont 3,5-es bólyánál arra gondoltam, hogy hajótörött vagyok, és ki kell
úsznom valahogyan a partra...
A 4-es bólya annyira irreális volt, hogy
javasoltam: forduljunk vissza...
Szerencsére a 4,5 bólyánál áttértem a
kopoltyúval lélegzésre, és megállapítottam, hogy az öregek, akiket lehagytunk, visszaelőztek...
Viszont az 5-ös bólya meg egyszerűen
nem jött közelebb. Hiába küzdöttem,
az erőlködéstől eltorzult nevetőráncaimon kívül, ami fehér volt, vörös lett az
arcom, és úgy éreztem, hogy gyakorlatilag már egy helyben úszom.
Úszom??? Ha lenne tengeri csillag a
Balatonban, az gyorsabban haladt
volna...
Az utolsó 700 méteren már csak
próbáltam magam a felszínen tartani,
és rábíztam magam a Jóistenre, hátha a
hullámok partra vetnek...
Megérkeztünk...az utolsó 30 métert
lábon vánszorogtam végig, kifelé
menet tapsoltak a hostessleányok, és
én még a fanfárokat is hallottam....
Ezek után mindent túlélek :-)
2012. július 7.
Kovács Cecília

Pomázon a Magyar Vár központtal rebdezték meg 2012
június 17-én a Futapest terepfutást. Sajnos anyagtorlódás
miatt csak most tudunk hírt
adni róla, de ugye mint a
mondás tartja jobb későn…
Meleg, de nem kánikulai időben álltak rajthoz a versenyzők. Öt tíz és húsz kilométeres kategóriában lehetett
nevezni és ha meggondoljuk,
hogy ismerve városunk környékét nem síkfutásról van
szó bizony embert próbáló
feladat volt felnőttnek gyermeknek és szenioroknak egyaránt. A csúcstávon végül
férfiaknál Beda Szabolcs, a
nőknél Révész Katalin, a
szenioroknál Barakonyi Lajos győzött.

Bronzérem a
pomázi
fiataloknak

Júliusban már beszámoltunk
a Pomáz-ICO Se felnőtt labdarúgóinak szép teljesítményéről az MLSZ Pest megyei bajnokság I/B Északi
csoportjában. Nem szabad
megfeledkeznünk az U19esek sikeréről sem, akik
harmadikok lettek ebben az
évadban. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk
felkészítőknek, támogatóknak, és természetesen a tehetséges játékosoknak egyaránt!
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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

Augusztus

12. vasárnap 15:00- 19:00 Nosztalgia Klub
20. hétfő 18:00 Ünnepi műsor

21. kedd 14.00- 18.00 Véradás

24-25-26.
Gyermek agykontroll tanfolyam indul
Jelentkezni lehet: 06-70-531-6726
Augusztus 27-től szeptember 14-ig
tüdőszűrés

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

MARIKA KONYHÁJA

A nyár közepén, akár a kiskertünkből, akár a piacról rengeteg
finom friss zöldségféle közül válogathatunk. A már megszokott
recepteken kívül újdonságokat is
kipróbálhatunk. Ezt a finom levest a megunhatatlan cukkiniből
készíthetjük el.

Cukkinileves

Hozzávalók:
5 dkg cukkini
1 nagy fej vöröshagyma
2 db paradicsom
2 tojás sárgraja
1 tyúkhúslves kocka
1 ek olaj
Só, petrezselyem
Betétnek pirított zsemlekocka és
reszelt sajt.
A vöröshagymást vajon megfuttatjuk, majd a karikára vágott
cukkinit és paradicsomot hozzáad-

HŐSÉGRIADÓ!
A kutyák is éheznek, szomjaznak, fáznak, félnek, melegük van, és fájdalmaik –
ugyanúgy, mint nekünk, embereknek.

A nyári hőség nem csak az
emberi szervezetet viseli meg,
hanem az állatokét is. Figyeljünk rájuk!
Gondoljunk az otthon tartott
állatainkra, most több odafigyelés szükséges ellátásuknál.
Folyamatosan legyen friss víz
a táljukban, és lehetőségeinkhez képest biztosítsunk számukra árnyékos helyet, ahol
hűsölhetnek. A kutyák (is)
rosszul viselik a 30 fok feletti
hőséget, könnyen hőgutát kapnak. Tünetei: levertség, elesettség, lihegés, nyálzás, idegesség, hányás, 41
fokos hőmérséklet, görcsök, eszméletvesztés.

Az utcán „kóborló” kutyákat mi, állatvédők a hőség napjaiban folyamatosan
szemmel tartjuk és (autónkban több palack vízzel) az utcákat járva megitatunk mindenkit.
Kérjük a lakosságot is, ha a házuk előtt, vagy az utcán látnak látszólag gazdi
nélküli, kóbor kutyust, most itassák meg. Valamint kérjük a boltok tulajdonosait, hogy lehetőség szerint tegyenek ki műanyag edényben vizet az
üzlet elé.
Emberségüket köszönjük!
Pomázi állatvédők
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juk. Kb. 7-8 percig pároljuk és egy
fél liter vízzel felengedjük. A
leveskockát beletesszük és addig
főzzük, míg a cukkini megpuhul.
Összeturmixoljuk és felforraljuk.
Levesestál alján a tojássárgáját
sóval simára verjük, apróra vágott
petrezselymet teszünk hozzá, néhány kanál levessel összekeverjük,
majd a többit is hozzátesszük. A
pirított zsemlekockát és sajtot külön tálban az asztalra tesszük, így
mindenki kedvére vehet belőle.

KÉRÉS

A Pomázi Állatvédő Egyesület kéri a lakosság segítségét. Kutyusainknak a hőség
és az árnyék hiánya miatt szüksége lenne
műanyag gyerekpancsolókra (homokozókra), valamint már nem használt, esetleg kopott napernyőkre. Hálásan köszönettel
fogadnánk a felajánlásokat, szívesen házhoz
megyünk értük. 20/424-9808. Köszönettel:
pomázi állatvédők.

Augusztus 27-től
szeptember 14-ig

tüdőszűrés

a Pomázi Művelődési
Házban
(Huszár u. 3.)
Kedd, csütörtök, péntek:
8-14-ig
Hétfő, szerda:
12-18-ig

Új barlang Pomázon

MOZAIK

Különleges jelenségek

Két érdekes jelenségről is megjelentek hírek az interneten az
elmúlt időben, amelyek talán érdemesek arra, hogy nyári
kikapcsolódásként közreadjuk őket.
Az egyik egy műholdas felvétel, amely a Majdánpolje fennsíkot mutatja az Árpád szobor felállítása előtt. Különös
módon sokan a képen egy alakot vélnek felfedezni, aki
Nagy-Magyarországot tartja felemelt kezében és fölötte
mintha egy íj lenne látható. Érdekes és különleges véletlen,
vagy izgalmas üzenet? Nyilván születik majd többféle magyarázat is.

2012. július 11-én Pomázon új barlang nyílt meg, melyre a
telektulajdonos hívta föl a barlangászok figyelmét. A közönséges földi halandó számára ijesztő szűkösségű bejárat nem
riasztotta el a lelkes csapatot két „fogyasztó” lyukon átpréselődve egy hatvan méter hosszú járatra leltek, amit kb.
20 m mélységben be is tudtak járni. A Dera patakhoz tartozó, mára már nem működő víznyelő képződményekben
szegényes, agyaggal feltöltődött és magas széndioxid koncentráció jellemzi. Vagyis ez a felfedezés nem lesz a nagyközönség kedvence, de mindenképp érdekes és különleges
bizonyíték arra, hogy városunk még mindig rejteget felfedezetlen természeti értékeket.
A barlangot megtalálói Lihegős- lyuknak keresztelték el.
Nyilván nem véletlenül…
(Forrás:www.barlangkutato.freeblog.hu)

Tűzoltó tanfolyam

Igencsak elcsodálkozhatott az, aki július legforróbb hetében
elsétált reggel a művelődési ház előtt és láthatta, amint a
téren tetőtől talpig beöltözött tűzoltók serénykednek. Szerencsére a lánglovagoknak ezúttal nem a tűz, hanem a nap
okozta hőséggel kellett megküzdeniük. Tizenhárom önkéntes pomázi és budakalászi tűzoltó vett rész a városunkban szervezett 40 órás tanfolyamon. Az elméleti és gyakorlati képzés után mindnyájan sikeres vizsgát tettek. A csapat
kiegészült a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának tűzvédelmi szakos hallgatóival, akik nyári
gyakorlatuk során városunkban sajátíthatták el a tűzoltás
alapjait.
(forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)

A másik egy légköroptikai jelenség egy úgynevezett
zenitkörüli ív, érthetőbben mondva egy érdekes szivárványszínű csík melyet az ég mosolyának is neveznek a csillagászok. Tóth Ildikó fotózta Pomázon júliusban. Ezt a
magasban lévő felhők jégkristályain megtörő fény hozza
létre. Sajnos a fekete fehér fotónk nem adja vissza az eredeti szépséget, érdemes megnézni színesben az interneten is
(Tóth Ildikó adta közre). Mivel több természeti tényező
együttes megléte szükséges az ív kialakulásához, ezért a
ritka légköri jelenségek közé tarozik. Vagyis nem akármelyik városra mosolyog ám rá csak úgy az ég. Bezzeg ránk
igen…
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HIRDETÉS

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

István Király
Gyógyszertár
Telefon: 26-325-462

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

Tüzifa
garanciával, mérve,
szállítva
13800/m3 ömlesztve
0670/3041241
Pomáz, Dolina
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!
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2013 Pomáz, Vörösmarty u. 12.
Telefon: 26-326-402
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

2013 Pomáz, Kossuth u. 21/a.

TANULJ SZAKMÁT HELYBEN,
TANDÍJMENTESEN!
ÉRETTSÉGI UTÁNI INGYENES SZAKKÉPZÉS!
OKJ-s utazásügyintéző és idegenvezető szakképzés
SZENTENDRÉN a 2012/2013. tanévben.
(korhatár: 18-23 év)
- tanulói jogviszony, diákigazolvány
- iskoláztatási támogatás, egészségbiztosítás
- szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpont beszámítás
- intenzív nyelvoktatás, középfokú nyelvvizsgára felkészítés
- számítástechnikai ismeretek
információ: 06-20-575-2875 vagy 06-26-302-595
www.szakkay.hu

FM Pont Pomáz
official partner - Karkus Imre

Vörösmarty gyógyszertár

AGYKONTROLL
TANFOLYAM

gyerekeknek Pomázon
a Művelődési Házban
augusztus 24-26.

Érd: 0670/3168122

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

Augusztus

12-én 16.00–20.00-ig

Augusztus

19-én 16.00–20.00-ig

Augusztus

20-án 8.00–20.00-ig

Augusztus

26-án 16.00–20.00-ig

Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,

Szeptember 2-án 16.00–20.00-ig

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

A

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

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.

A Gálfi Béla Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

Büfé üzemeltetésre.
A hirdetés szövege a
www.galfi.hu
honlapon
megtalálható.

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, mikrosütõ
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

Vizsgáztatás
már 22.000ft-ért
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