---

Pomázi Polgár
Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXI. évfolyam, 9. szám, 2012. szeptember

Ingyenes

Londoni randevú Pomázon
Pomázi edző az olimpián

Lezárult a belterületi vízrendezés

HIRDETÉS

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT
2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

2 Pomázi Polgár

TARTALOM

A TARTALOMBÓL
Polgármesteri interjú................................4.
Bér-körút.................................................5.
Német nyelvi tábor...................................8.
Rege a valóságról....................................9.
Szent István napi ünnepség....................10.
Pomáz kétszeres olimpiai bajnoka...........13.
124 éves a HÉV-ünk...............................15.

Címlap: Gyurgyik Zsuzsanna
Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

pomáz város önkormányzatának lapja

megjelenik 4000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
m.b. Főszerkesztő: szerenka tibor
nyomdai előkészítés, Hirdetésfelvétel:
Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
nyomda: roland Favorit nyomda
Felelős vezető: Hegedűs Gyula, tel.: 06(20)421-4010
HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
lapzárta minden hónap 25-én. az írások tartalmáért a szerző vállalja
a felelősséget. kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Közösségszervezés
régen és ma

Az elmúlt években a helyi ellenzék kifogásolta a Pomáz Napja
rendezvényt, állítva, hogy a nehéz
gazdasági helyzetben nem szabad
rá pénzt költeni. A hangzatos vád
nem volt igaz, a politikai csatározás része volt.
A város pénzének „őrzői” általában hallgattak e nap, (napok) közösségteremtő erejéről. Napjainkban ez a szerep felértékelődik,
hiszen sokan azt állítják, hogy
történelmi okok miatt ennek az
országnak a lakossága már nem
nemzet, hanem ugyanazon a nyelven beszélő, csupán egyéni sorsukkal foglalkozó emberek együttélése az adott földrajzi területen.
A fontos társadalmi kérdésekben
sem tudunk közös nevezőre jutni,
csak a mindenkor leghatalmasabb
parancsolónak engedelmeskedünk. Sokan kinevetik azokat,
akik az országért, a falujukért,
városukért, másokért felelősséget
éreznek.
Pedig ha csak néhány évtizedet
visszatekintünk a történelmünkben mindezek ellentétét látjuk.
Két jeles példát szeretnék most
csak idézni.
Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály köztudottan barátok voltak. A
költő halálakor a politikus leveleket küldött szét, amelyeknek az
volt a tartalma, hogy reméli, a
címzett szándékozik elmenni a temetésre. Kérte, hogy a temetésen
az özvegy bizalmi emberének egy
borítékban adjon át olyan összeget, amit jónak tart. (Vörösmarty
úgy halt meg, hogy a családjára
nem hagyott pénzt, a hatóság pedig betiltotta a gyűjtést, mert félt a
tömegtüntetéstől.) Igen jelentős
összeg gyűlt össze, a gyászmenet
az Astoriától a Keleti pályaudvarig nyúlt.
Egy másik példa a közösségszervezés fontosságára és erejére: a
fent említett korban a hatalom a
Nemzeti Színházban olyan előadást tűzött műsorra, amit a közvélemény magyarellenesnek minősített. A bemutató az egyik
nemzeti ünnepünkre esett. Mi
történt? Az emberek élő láncot
alakítottak a Nemzeti körül, az
előadásra érkezőket nagyon udvariasan felvilágosították a darab
tartalmáról és a nemzeti ünnepünk
napjáról. Az előadás csaknem üres
széksorok előtt zajlott le. Ezeket a
szerény gondolatokat csak azért
vetettem papírra, hogy érveljek:
minden közösségi megmozdulásnak óriási a szerepe a nemzettudat, esetünkben a pomáziság
tudatának erősítésében és a közösségformálásban. Ez a nap legyen a miénk!
Vicsotka
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Változatos és takarékos városnapra készülünk

- Hogyan sikerült az augusztus 20-i városi ünnepség?
- Hangulatos műsort mutattunk be. A viszonylag szerényebb érdeklődés nem
lepett meg, sok év tapasztalatából tudom, hogy kedvezőbb körülmények között is maximum 150-200
ember jön el a város által
szervezett állami rendezvényekre. Tudomásul kell
venni, hogy agglomerációs
település a miénk, a lakosság döntő része Budapesten dolgozik, aludni járnak
haza. Egyébként hasonlóképpen látja ezt az ünnepi
beszédünket tartó Szabó
István, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke is, aki
rendkívül elismerőleg nyilatkozott ünnepségünkről.
- Szeptember 22-én következik Pomáz Napja. Egészen más a szerepe, mint az
állami ünnepeknek. Évrőlévre ezrek jelennek meg
rajta. Milyen programmal
várják a lakosságot?
- Változatossal, érdekessel
és takarékossal. A civil szervezetek adnak műsort, de
lesz koncert is, Balázs Fecó
érkezik. Tűzijátékra nem
futja. Családias rendezvényre számítok, amely tovább
erősíti a lakosság összetartozását. Örülök annak, hogy
az egyik ellenzéki szervezet
az elsők között jelentette be
a részvételét. Ez így helyes,
mert a Pomáz Napja mindenkié.
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- A Művelődési Ház igazgatójától tudom, hogy a bejárat mellől ellopták a
kertbarátok értékes ülőpadját. Az értékét 80-100 ezer
forintban állapították meg,
a feljelentést megtették.
- Tudok róla, nagyon sajnálom a történteket. Ez a
szép pad évek óta a bejárat
mellett volt, kovácsoltvasból és keményfából készítették. Legalább két markos
ember kellett hozzá, hogy
járműre tegyék. Gyanítom,
hogy kik lehettek a tettesek,
de bizonyíték nélkül senkit
nem nevezhetek meg.
- Az allergiás időszak közepén vagyunk. Az ICOban mutatták, hogy a mellettük lévő telken derékig ér
a parlagfű. Hová jelentsék
a felfedezésüket?
- A parlagfű elleni harcra
állami kommandók alakultak. Mindenkinek kötelessége a saját tulajdonán kiirtani. Az önkormányzat kezelésében álló területeken a
közmunkások kaszálnak. A
jó szándékú lakosok betartják a törvényt, mások kockáztatják a súlyos büntetést.
Ha valaki parlagfüves földet
talál, jelentse be a városházán, megkeressük a tulajdonost, felszólítjuk a kaszálásra, határidőt adunk a
munka elvégzésére. Ha nem
teljesíti a kötelességét, megbüntetjük, kényszerkaszálást végeztetünk, s ennek a
költségét leszámlázzuk. Sú-

lyosabb esetben a felsőbb
hatóságokhoz fordulunk, ám
ezt nem célszerű megvárni,
mert a büntetés igen borsos
szokott lenni.
- Augusztus 16.-tól Kovács
Róbert alezredes helyett
Benzsay Csaba alezredes
vezeti a pomázi őrsöt. Miért
történt a változtatás?
- Az okokról nincs információm. Amikor tavasszal az
új szentendrei kapitány nálam járt, említette, hogy személycseréket tervez. Úgy
látszik, hogy a Visegrádi
őrsparancsnok idehelyezése
része ezeknek az intézkedéseknek.
- A múlt havi interjúban
megemlítette, hogy az Árpád szobor felavatása után
néhány nappal kivették az
egyik oszlopról az égőt.
- Megnyugvással mondom,
hogy a riasztórendszer egyre
ritkábban jelez. Az egyszeri
rongálás után újabb nem
következett. Remélem ezután is így lesz.
- Térjünk a húsbavágó kérdésekre! Szeptember van, a
banki törlesztés 3. negyedévi kifizetésének ideje. Nemrégen reményét fejezte ki,
hogy megállapodás köthető a bankkal az adósságtörlesztés átütemezéséről.
- Így is volt. Jól haladtak a
tárgyalások. A kormánytól
kapott 40,9 millió támogatás
nagy részéből és a kevés tartalékunkból kifizettük a
közel 57 millió forintos részletet. Amikor folytattuk az
átütemezésről a tárgyalást, a
bank hirtelen azt mondta,
hogy annak nincs akadálya,
de feltételei vannak: a kezelési költséget háromszorosára emeli, az alapkamatot megkétszerezi, és
az összes önkormányzati
ingatlanra jelzálogot jegyez
be. Cserében a tőketörlesztést 1 évig felfüggeszti. Felelős városvezetés erre csak
azt válaszolhatja, hogy köszönjük, ilyen feltételekkel
nem kérjük az adósság
átütemezését. A rossz hír
mellett jó, hogy a közüzemi
számlatartozásainkat csaknem az utolsó fillérig kifizettük. Sok önkormányzat
ezt sem mondhatja el magáról.
- A járművekkel közlekedők
tapasztalhatták, hogy eltűn-

tek a tél okozta sebhelyek az
aszfaltról. Befejezték a kátyúzást?
- Csak az első szakaszát.
Ősszel következik a második felvonás. Jó munkát
végző céget sikerült találni,
bízhatunk abban, hogy az
útjaink a hideg, csapadékos
telet is kibírják.
- Valamelyik előző számban
megígérte, hogy lesz lomtalanítás…
- Az ígéretet nem vonom
vissza! Csak azt nem tudom,
hogy az őszről tavaszra tolódik-e? Nem az önkormányzat szándéka változott,
hanem a Szentendrei Városi
Szolgáltató Rt. belső átszervezése az ok. Szentendrén
most minden szolgáltatást
átalakítanak. Amint ennek
vége lesz, leülök az új vezérigazgatóval s tárgyalunk
a lomtalanításról.
- A Magyar Közlönyben megjelent a járások beosztása.
Van benne meglepetés?
- Szűkebb hazánkban Pestmegyében az, hogy Budaörs
nem lett járási székhely. Mi
az előzetes várakozásoknak
megfelelően a Szentendrei
Járáshoz fogunk tartozni.
Navracsics Tibor miniszter a
Hír Tv-ben azt mondta,
hogy a jelenleg működő
okmányirodák kormányablakokként fognak továbbműködni. Mivel a kormány
szándéka az, hogy a lakosság a járások megalakulása
után a jelenleginél egyszerűbben és gyorsabban intézhesse az ügyeit, reménykedhetünk abban, hogy az
építéshatóság is marad. A
gyámhivatal a járási központban fog működni. Az
esztendő utolsó negyedében
mindennek világossá kell
válnia, mert az új közigazgatás 2013. január 1.-től
életbe lép.
- Befejezésként: milyen
erőben van az elnöksége
alatt működő pomázi Fidesz alapszervezet?
- Évek óta stabil. Ugyanazzal a létszámmal dolgozunk, az oszlopos tagjaink
képviselők, vagy bizottsági
tagok. A többiek is szerepet
vállalnak a város közéletében.
Vicsotka

Londoni randevú-Pomázon

Tuppence Middleton

Ahogy arról korábbi számunkban beszámoltunk,
ebben az évben mutatták
be Szabó István „Az ajtó”
című filmjét. Az oscar-díjas rendező és csapata az
alkotás egyes jeleneteit városunkban vette föl. Most
újabb stáb érkezik Pomázra, ezúttal külföldről: a
BBC forgat a Stern stúdióban.
A hírek szerint augusztusban és szeptemberben Magyarországon forgatják a
Londoni randevú című filmet. A szakmában jártas források szerint Pomázon már
készen állnak a díszletek.
Az alapot adó regényt Ethel
Lina White írta és először a
krimi egyik legnagyobb
mestere, Alfred Hitchcock

vitte vászonra 1938-ban
óriási sikerrel. A történet
zöme egy vonaton játszódik,
amely Kelet-Európán halad
át. A főhős egy fiatal lány,
aki felfedezi, hogy eltűnik
egy utastársa: egy idős hölgy.
Természetesen a többiek
nem hisznek neki, sőt kifejezetten bolondnak tartják.
A könyvet aztán 1979-ben
újra feldolgozták, akkor
Cybill Shepherd volt Iris
(Bruce Willis oldalán játszott a Simlis és a szende
című amerikai sorozatban),
és Angela Lansbury az idős
hölgy (Jessica Fletcher írónő a Gyilkos sorokban).
A mostani változatban Tuppence Middleton alakítja
majd a fiatal lányt. A 25
éves színésznő a Tormented
és a Chatroom című horrorral tűnt föl, azóta olyan
sztárokkal játszott együtt,
mint Emma Thompson és
Pierce Brosnan. Gemma Jones fogja játszani az eltűnt
idős nőt. Őt a magyar közönség, a Harry Potterfilmek Madam Pomfreyeként valamint Bridget Jones
anyjaként láthatta. A Daily
Mail angol lap úgy tudja,
hogy a filmre már leszerződött Jesper Christensen, a
neves dán színész is, aki az
új Bond-filmek Mr. Whiteja. A rendező a televíziós
Diarmuid Lawrence lesz,
aki többek között az 1996os Emma című tévéfilmet
jegyezte Kate Beckinsalelel. Az új Londoni randevút
karácsonykor mutatja be a
BBC 1.
pp

Felhívás

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!
Szeptember 22-én szombaton kerül megrendezésre a hagyományos városnapi forgatag. Pomáz Város Napján két színpadon 10-17 óráig folyamatosan zenés - táncos - sportbemutatók zajlanak. Ezúttal is várjuk olyan egyének, intézmények, csoportok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák mit is tudnak valójában.
A jelentkezéshez a csoport nevét, a csoportvezető elérhetőségét, a produkció műfaját, időtartamát, technikai igényét
és a résztvevők számát kérjük feltüntetni.
Jelentkezési határidő szeptember 10. hétfő.
Cím: pmhk@pomaz.hu
A műsorrend a jelentkezések függvényében kerül kialakításra.

KULTÚRA

Városunk szülötte:
Alföldi András

1895 aug 27-én született
városunkban Alföldi András régészprofesszor, ókortörténész.
1913-ban érettségizett, majd
a Budapesti Tudományegyetemen szerzett történészdiplomát és bölcsész doktorátust. Ekkor dolgozott a Nemzeti Múzeum Éremtárában.
Ezt követően a Debreceni
Egyetem ókori történeti katedráján, majd a Budapesti
Egyetem Érem- és Régiségtani Intézetének vezetőjeként adott elő régészetet.
1947-ben Angliába emigrált, majd majd a Bernbe az
ottani egyetem ókori történeti katedrájára került Ezek
után a Princetoni egyetem
meghívására az USA-ba
ment, ahol nyugalomba vonulásáig egyetemi tanárként
működött, és ókortörténeti
kutatásokkal foglalkozott.
Hatalmas tudása és tudományszervezői munkássága
nagy hatással volt a császárkor, majd később Róma
egész történetének kutatására. Szerkesztette többek

között a Numizmatikai Közlönyt, 1940-től az Archaeologiai Értesítőt, 1949 és
1955 között a Dissertationes
Berneusest, 1955-1965 között az Antiquitast. Tagja
volt a Pápai Régészeti Akadémiának, valamint a francia, az angol, a svéd, a dán
és az osztrák tudományos
akadémiáknak. 1960-ban a
Premio Cintori di Roma díjjal tüntették ki.
(Forrás:wikipédia)

Bér körút

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai ezúttal
maguknak szerveztek szakmai kirándulást a Cserhát gyönyörű kistelepüléseire. A festői szépségű Szirákon bebarangoltuk a Teleki-Dégenfeld kastélyt, melyet Királyfalvi Roth
Tamás és felesége Wattay Borbála épített 1748-ban. A következő település Bér volt. A „Bér-táblát” követően jutottunk el a klasszicista Lázár-kúriához, melyet a büszke tulajdonos döbbenetes értékekkel ékesítve folyamatosan bővít,
formál, alakít.
Mindkét helyszín egyaránt jó szívvel ajánlható családi, baráti, munkatársi kirándulásokra.
G.S.

Üdvözlettel: Gáspár Sándor Ig.
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Zsebe Zsolt

az 1-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén
18 órától fogadóórát tart
a Mesedombi óvodában.

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Turcsány Péter

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

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Sarkadi Attila Ferenc

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Lezárult a belterületi vízrendezés

Sikeresen lezárult a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0014 „Belterületi vízrendezés Pomázon” című Pomáz Város Önkormányzat által megvalósított beruházás. A pályázati kiírásban
szereplő műszaki és pénzügyi korlátok miatt az eredeti
célunknak megfelelően sajnos nem fért bele az egész terület
csapadékvíz kezelése. A pályázati elemek között nem lehetett útépítés illetve a kapcsolódó területek csatlakozásainak
kiépítése.
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
térség problémáinak ismeretében, valamint az elkészült beruházáshoz későbbiekben kapcsolódó csapadékvíz beruházások kivitelezése során felmerülő már elkészült művek
bontásának elkerülése érdekében 2012. 05. 22-én úgy
határozott, hogy a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0014 program
keretében belterületi vízrendezés Pomázon beruházási
projekt pótmunkálatai és műszakilag indokolt többletmunkálatainak kivitelezési költségeihez szükséges
11.137.642,- + ÁFA Forint összeget a 2012. évi működési
tartalékkeret terhére biztosította.
Pomáz Város Önkormányzatának továbbra is szándékában
áll a Majdánpolje városrész csapadékvíz kezelésének kiépítése, bővítése a lakosság jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében.
Önkormányzatunk szűkös anyagi helyzetére való tekintettel
azonban csak elnyert pályázati lehetőségek fennállása esetén
van módunk folytatni a csapadékvíz hálózat kiépítését,
melyhez az önrészt a költségvetésünkből fogjuk kigazdálkodni.
Pomáz Város Önkormányzata

Hírek-röviden

Új rendőrparancsnok
A szentendrei rendőrkapitány Kovács Róbert rendőr alezredes helyett a pomázi őrs parancsnokának Benzsay Csaba
alezredest, Visegrád város őrsparancsnokát nevezte ki.

Még „tündéribb” kertet szeretnének
A Tündérkert Óvoda a város önkormányzatával együttműködve kíván elindulni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt óvodafejlesztési pályázaton. Szeretnék az
intézmény parkolóját térburkolattal, játszóudvarát pedig
gumilapokkal ellátni és egy multifunkciós másológépet beszerezni. Ezen kívül tervezik egy, az óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szakemberek egyűttműködését és gyakorlati megvalósulását segítő hálózatok létrehozását.

Stabil gazdálkodás
A Vicsi László polgármester által beterjesztett és a képviselőtestület által elfogadott beszámoló megállapítja: ”A
2012. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés
fő célkitűzései, az intézmények működőképessége biztosított volt. Az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.”
Beszámoló az adóbevételekről
Pomáz város Önkormányzata elfogadta az adóbevételek
alakulásáról szóló beszámolót. Ebből megállapítható, hogy
városunkban 2012-ben csak az iparűzési adó szintje érte el a
törvény által megengedettet. Az építményeknél 30,2, a telkeknél 26,6, az idegenforgalmi adónál pedig 88,5 százalékát
kell fizetnünk a törvényi maximumnak. Az elmúlt félévben
a tervezett bevételekhez képest a befizetések jelentősen
elmaradtak. Az építményadónál 53,8, a telekadónál 35,8, a
talajterhelési díjnál 20,4(!), az iparűzési adónál pedig 47,6
százalék a teljesítés mértéke.

ÖNKORMÁNYZAT

Hogyan vigyázzunk közös értékeinkre?
Közérdekű napirendek az augusztusi testületi ülésen

2012. 08. 28-án tartotta soros ülését a
Pomázi képviselőtestület. Az összes
kiküldött napirendi pont részletes
ismertetésére a teljes Pomázi Polgár
lenne csak elegendő. Ezért mi két
fontos és véleményünk szerint közérdeklődésre számot tartó témát emeltünk ki.
A Szociális Egészségügyi és Sport Bizottság beszámolóját annak elnöke
Halászné Gambár Mária terjesztette
be. A rendkívül alapos anyag érdekes
áttekintő helyzetképet ad a szociális
szakterület jelenlegi helyzetéről Pomázon. Tapasztalatok szerint ezen a téren
sajnos elég tájékozatlanok vagyunk, és
rendkívül sok tévhit meg „városi legenda” kering a „mire költik a pénzünket? témakörben. Ezért bár törvényi
változások várhatók mindenképp érdemes legalább az „alapokkal” megismerkedni.
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások köre rendkívül szerteágazó. Ide tartozik például az átmeneti
valamint a temetési segély, a lakásfenntartási és a gyermekvédelmi támogatás, az ápolási díj, a köztemetés.
Az úgynevezett személyes gondoskodást nyújtó feladatokat az önkormányzat az általa létrehozott Szociális
Szolgáltató Központtal (SZSZK.) látja
el.

Átlagosan 17 idős ember veszi igénybe
az átmeneti gondozóházat

Az SZSZK. Idősek Napközbeni Ellátása csoportja jelenleg húsz, 65 és 92
életév közötti pomázi lakosról (18 nő2 férfi) gondoskodik hétfőtől péntekig
8 és 16 óra között.
Az Idősek Átmeneti Gondozóháza
csoport olyan idős és fogyatékkal élő
pomáziak számára nyújt segítséget,
akik valamilyen okból már önmaguk
ellátására nem képesek és családjuk
vagy közvetlen környezetük sem alkalmas erre. Ez a napi 24 órás gondoskodás azonban csak egy évre szól
(indokolt esetben ez hat hónappal
meghosszabbítható). Igényelhető ettől
a csoporttól „motelszerű” ellátás is,
rövidebb időre, amíg az idős vagy fogyatékkal élő emberek családtagjainak
ez nem áll módjukban.
A házi segítségnyújtás az otthonukat
elhagyni nem tudó lakosok részére
jelent támogatást ez lehet bevásárlás,
gyógyszer kiváltás, étkeztetés, fürdetés
illetve mentálhigiénés ellátás. A Városi
Szállítószolgálat, mint a neve is mutatja a beteg, idős, vagy mozgásában
korlátozott személyeket viszi városon
belül és szükség esetén kívül is. Nagyon fontos feladat az, ha belegondolunk abba: egy „átlagembernek” is mekkora tortúra a hivatalos ügyek intézése,
kórház vagy szakrendelő „meglátogatása”. Rendszeresen 30 fő él ezzel a
lehetőséggel.
A családsegítő szolgálat 4 alkalmazottja és 12 önkéntese is rendkívül sokrétű
feladatot lát el. Ide tartozik például az
életvezetési valamint jogi tanácsadás,
segítő beszélgetés, hivatalos ügyek intézésének segítése. A szolgáltatások ingyenesek, bárki igénybe veheti őket.
Megtárgyalta és elfogadta a testület a
kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendeletet is. Erre egy 2011es törvény ad lehetőséget, s gyakorlatilag a közterület védelmét jelenti mindannyiunk érdekében. A rendelet megszegőinek 50.000 Ft-ig helyszíni, ezen
túl 150.000 Ft-ig közigazgatási bírságot kell fizetniük.
Jól tesszük, ha megfelelő számmal
vagy helyrajzi számmal látjuk el a
házunkat. Természetesen az is büntetésre számíthat, aki ezeket megrongálja, beszennyezi és ugyanez vonatkozik
a közterületen szabályosan és hivatalosan elhelyezett táblákra is. Ugyancsak védelem illeti a szobrokat, emlékműveket és más épített és természeti értéket, ami helyi védelem alatt
áll.
Nagyon fontos elem a temetők rendjének szabályozása. Fizetnie kell an-

Engedély szükséges a közterületi
árusításhoz
nak, aki a temetőben szemetel, nem
kijelölt helyre tesz hulladékot, a temető
létesítményeit, a sírokat megrongálja, a
virágokat és más növényeket kitépi a
fákat, bokrokat engedély nélkül kivágja. Az illetlen, kegyeletet sértő viselkedés is tilos és vakvezető kutya kivételével állat sem vihető be.
Rendeletek szabályozzák a szelektív
hulladékgyűjtést, ingatlanjaink gyommentesítését, a kerti lomb és a komposzt tárolását az itt keletkező hulladék
elégetését, a járművek tisztítását.
Közterület használati engedély szükséges alkalmi, mozgó árusításhoz, kiállításhoz, vásárhoz éppúgy, mint nem a
magánélethez kötődő vagy közszolgálati felvételek készítéséhez vagy az
építőanyagok, törmelékek tárolásához.
Sajnos nagyon kevesen tudják, hogy
14 év feletti személy nem használhatja
a játszótereket.
Ugye mennyi szabály, meg kötöttség
ebben a liberális szabad világban? Ha
mindenki mindezt betartaná egy tiszta,
rendezett, virágos, emlékeit épségben
megőrző falfirkamentes országbanvárosban élhetnénk, illatos levegőben,
vidám köztereken… Hát nem borzasztó ?
pp
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22. Nemzetközi Tábor
Oberhausen-Rheinhausenben

Idén testvérvárosunk rendezett nemzetközi ifjúsági
tábort, amelyre vendégként Olaszországból, Walesből és Magyarországról
érkeztek táborozó diákok.

Vendéglátóink igyekeztek
változatos és színvonalas
programokat összeállítani.
A vasárnapi szentmise után
hivatalos megnyitón Martin
Büchner polgármester úr
köszöntötte a vendégeket,
felcsendültek a himnuszok,
felvonták a nemzeti lobogókat. A város vezetése állófogadással és az alkalomhoz
illő tortával kedveskedett a
tábor résztvevőinek.
Másnap a Rheinhausen megismerésének kreatív módját
választották a szervezők:
hagyományos idegenvezetés helyett „dorfrallye”-t
szerveztek. Játékos feladatlapot állítottak össze, a
résztvevők vegyes csapatokban keresték a kérdésekre a
válaszokat, így a város megismerése mellett jó nyelvgyakorlási lehetőség is
adódott.
A következő napokban a
környék nevezetes városait:
Heidelberget és Karlsruhét
is megismerhettük. Heidelbergben az óváros bebarangolását kastélyvezetés követte kosztümös idegenvezető segítségével. Az
idegenvezető a csoportot is
aktívan bevonta, volt szerepjáték korhű jelmezben,

megismerhettük a muskétások életét, a látogatás végén
várőr tanúsítványt kaptunk.
Szórakozás, nyaralás is
helyt kapott, hisz ellátogathattunk a város peremén
fekvő Erlich-tó szabadidő
központba. Strandolhattunk
és kipróbálhattunk különféle
vízi játékokat.
A nemzetközi tábor életében
először jártunk a Hockenheimringen. A németországi
Baden-Württemberg tartományban található Hockenheim közelében fekvő
Hockenheimring eredeti,
csaknem nyolc kilométer
hosszú nyomvonala 1932-

ben épült és az első években
kizárólag motorversenyeket
rendeztek rajta. A második
világháború után a gyorsasági-motoros világbajnokság Német Nagydíjának
több alkalommal is a Rajnavölgyi erdőségben fekvő
pálya adott otthont, amelyet
először 1965-ben építettek
át jelentős mértékben az azt
megelőző szerencsétlen halálesetek miatt.
Az első Forma-1-es nagydíjat 1970-ben rendezték Hockenheimben, majd 1977-től
2006-ig minden évben ez a
pálya adott otthont a világbajnokság Német Nagydí-

jának, miközben ezzel párhuzamosan, 1995 és 2006
között a Nürburgring is rendre szerepelt a Forma-1 naptárában, hol Luxemburgi
Nagydíj, hol pedig Európai
Nagydíj néven. 2007-től
kezdve azonban a két pálya
már csak egymást váltva
rendezhet Forma-1-es futamot, 2012-ben éppen Hockenheim lesz a soros,
miután 2011-ben a Nürburgringen rendezték a Német
Nagydíjat.
Kalandokban is bővelkedett
a táborozás: a Speyer-i kalandparkban ki-ki bebizonyíthatta bátorságát, rátermettségét.
Vendéglátóink még esti programokat is szerveztek: voltak ismerkedési játékok,
sportolási lehetőségek és
karaoke.
Az utolsó estén minden csoport produkcióval köszönt el
a tábortól: leginkább vidám
jeleneteket, táncokat láthattunk. Mi is táncbemutatóval
szórakoztattuk a közönséget, nagy sikerrel. Kis csapatunk már az elutazás előtt
többször összegyűlt, ötletelt,
jelmezt, díszletet készített.
Idén a táborvezetők, a
Szellemírtók című filmből
választott jelenettel leptek
meg mindenkit a záró este.
Az utolsó reggel fájó szívvel, de a viszontlátás reményében búcsúztunk barátainktól.
Minárik Lívia

Német nyelvi tábor a Pomázi Művelődési Házban

Tanulni? Nyáron?
A művelődési házban, augusztusban erre is volt alkalom. Kár, hogy kevés
pomázi diák élt a lehetőséggel. Pedig már tavaly is szerveztünk német
tábort, akkor nagyobb volt az érdeklődés.
A napi két nyelvi foglalkozáson kívül kirándultunk a Magyar Várba, meglátogattuk a Teleki-Wattay kastélyt. A szentendrei Közlekedési Múzeumban
pedig a régi járművek között versenyeztek a gyerekek: kinek nagyobb a
szókincse, ki ismer több közlekedési eszközt, természetesen németül.
Az utolsó napon meghívtuk a szülőket egy mesedélutánra. A gyerekek nagy
izgalommal készültek a Piroska és a farkas (Rotkäppchen und der Wolf)
című mese német nyelvű előadására. Szerény, de ötletes jelmezek és díszlet
is színesítette a dalokkal átszőtt darabot. A siker nem maradt el, amit egy
finom tortával is megkoronáztunk.
Úgy búcsúztunk el, hogy jövőre is találkozunk a művelődési házban. Ha
augusztus, akkor német tábor…
Minárik Lívia és Vincze Enikő, német tanárok
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Rege a valóságról

Az égetett agyagtáblák szerint, amelyeket Agaba a 24 Hun Törzsszövetség
főpapja talált meg, a hunok ősi otthona, még az utolsó jégkorszak előtt,
amelynek a végét a tudósok Kr. előtt
8000-re becsülik, a Melegvizek Birodalmában, azaz mai nevén a Kárpát
medencében volt. (Darai Lajos, Cser
Ferenc, Magyar Adorján, Csőke Sándor, tucatnyi külföldi kutató jutott arra
a következtetésre, hogy a magyarok
kezdettől fogva, mindenkit megelőzve
a Kárpát-medencében laktak). S éppen
e jégkorszak időjárást lerontó hatása
miatt a hunok nagyobb része új helyet
keresett. A többiek itt, a Melegvizek
Birodalmában, amelyet védtek a hegyek és tápláltak a hévizek, vészelték
át azt a 3000 évnyi időt, amíg az újabb
felmelegedés megkezdődött. A történetben a legérdekesebb az, hogy ez a
felmelegedés pusztította el azt az új
hazát, amelyet az elvándoroltak találtak, s ott virágzó kultúrát alakítottak ki.
Ugyanis a jégkorszak elől menekülők,
a Csendes-óceán közepén, az északi
félteke 0-20-as szélességi és 160-180as hosszúsági foka között, tehát a mai
Hawai szigetektől az egyenlítőig fekvő
földrésznyi szigeten telepedtek le. A
helyet Ata-Isisnek, Ataisznak nevezték
el. A térképről leolvasható, hogy három folyó (a Tigris nem azonos a későbbi mezopotámiaival), hegyek, (a
Bálvány-hegy volt a kultikus hegyük),
s nagy városok találhatók rajta. A rege
Dorozsmát nevezi meg fővárosként, s
említi még Kosztromát, Agabát, Toabát, s végül Urt és Urukot. (Az utóbbiak sem a későbbi Mezopotámiai Úr
vagy Uruk). A városok a folyók torkolatában, illetve a tengerpartokra épültek. (Ennek a megjegyzésnek később
jelentősége lesz).
Ataisz két ősi népnek adott új otthont.
A hunoknak és az Agabáknak. Ezekből
számos nemzetség és törzs alakult ki.
A térképen számunkra ismert, és meglepő nemzetségnevek olvashatók. A
magas kultúrát azonban Kr előtt 5070
és 5000 között a fentebb említett felmelegedés és vulkánikus tevékenység
elpusztította. Az északi csücske, a mai
Hawai-szigetek maradtak belőle,
amelyet korunkban is a „legtűzhányósabb” területnek ismerünk. A lakosság elmenekült, főként olyan
helyekre, amelyeken elődeik már jártak. Az Arvisura-krónika elbeszélése
szerint öt irányba hajóztak el. A keletre
távozó népek Amerika partjainál
megalapították Indijó és Kuszkó-ómot.
(várost) Nyugaton, a Kelet-kínai tengernél, a Sárga folyó torkolatánál

Agaba-ómot. (később Ordosz, ahol a
24 Hun Törzsszövetség megalakult,
akik ellen a kínaiak felépítették a Nagy
Falat, az utóbbiak történelem könyvei
századokon át írnak a hunok elleni harcaikról). Az Indus torkolatánál a Párszi-ómot. A Tigris és az Eufratesz
vidékén az Anina-ómot. A Nilus torkolatában a Hikszosz-ómot. Vagyis azokon a helyeken telepedtek le, ahol az
ókor négy legjelentősebb civilizációja
az egyiptomi, a mezopotámiai, az Indus-völgyi és az észak-kínai (Ordosz)
vidékén kialakult. Csak megjegyzem,
hogy az Indus völgyében, a Tárim
medencében élnek ma is a a magyarok
rokonainak tekintett ujgurok, vagy Dél
Indiában a szanszkritok, akiknek a
nyelvéről Kőrösi Csoma Sándor írja,
hogy „ha majd a magyar tudósok a
szankszrit irodalom bővebb ismereteire tesznek szert, csodálkozhatnak azon,
mekkora rokonság van e régi nyelv és
a mi anyanyelvünk között.” Nincs hely
bővebben kitérni Szentkatolnai Bálint
Gábor tamil-magyar szótárára, vagy a
Nilus völgyi Kus birodalomra, (ma
Etiópia) amelyet a Biblia is emleget, s
ahol Kus Nimród apja. A kusiták
magas kultúráját a kutatók elismerik.
Összekapcsolódott az egyiptomiakéval. Sőt, Egyiptom piramisépítő fáraói
egyértelműen etiópiai, sumer származásúak voltak. Baráth Tibor az 1968
és 1974 között megjelent háromkötetes
őstörténeti könyvében azt írja, hogy
Egyiptom kultúrnyelve a magyar volt,
s ezt a nyelvet a köznép, az állam és
egyházi szervek a Krisztus előtti évezredekben rendszeresen használták,
beszélték és írták. Mezopotámia leghíresebb városának a neve „Úr” volt,
mint Ataiszon. (A kutatók elismerik,
hogy a Tatárlakán talált írásjelek majdnem ezer évvel régebbiek a Mezopotá-

miában kiásott sumér írásjeleknél. Az
írás születésének helye a Kárpát
medence is lehetett. Kr előtt 70004500 között a Kárpát-medence és
Mezopotámia között élénk kereskedelmi és kulturális kapcsolatok mutathatók ki. S ne feledjük: a Kárpátmedence a világ egyik leglakhatóbb,
legkellemesebb vidéke. Vízben, termőföldben, természeti kincsekben gazdag, a hegyláncok védik a természet
vadságaitól.) Az ős szigetről, Ataiszról
kalandozó vagy menekülő emberek
ellepték a világ legkülönbözőbb részeit. Dr Vámos-Tóth Bátor (Hawain
él), dr Paposi Jobb Andor (USA) és
Simon Endre Miklós (BudapestMontreál), 30 esztendős kutató munka
után 2005-re elkészítették a Tamana
Világnévtárt. A névtár 190 ország 6000
magyar eredetű neveit foglalja össze,
megadva az országot, a szélességi és
hosszúsági fokot, majd a Kárpátmedencei megfelelőit és helyeit.
Bizonyított, hogy öt világrész 33
országában találhatók Magyar, Magar,
Magari, Magaré, Madiar elnevezések.
E néhány példával csak jelezni szándékoztam, hogy az eddig leírtak nem
lehetnek mesék.
Vicsotka
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2012 augusztus 20.

Összefogásra csak egy közösség képes

2012 aug 20-án Szent István napját ünnepelte Pomáz este
hatkor a Városháza parkjában. Kánikulai meleg nap kora
estéje fogadta az egybegyűlteket. Az ünnepi beszédet Szabó
István a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke mondta.

Az összefogáshoz bizalom kell. Egység és egyetértés.
Az összefogáshoz kevés az erő és kevés az akarat;
Mert összefogásra csak egy közösség képes;
Egy hittel és reménnyel teli közösség, ahol az emberek
nem engedik el egymás kezét.
Szent István Napja az egység és az egyetértés ünnepe,
amit áthat a hit, a bizalom és a remény - a remény arra,
hogy a magyarság, ha kell, akkor képes az összefogásra.
Szent István megteremtette az ország egységét akkor,
amikor minden bizonytalan volt. Amikor úgy tűnhetett,
hogy itt, Európa közepén - idegen hatalmak, nyelvek és
kultúrák nyomasztó ölelésében - nincs esély az önállóságra.
Szent István rendkívüli ember volt.
Bátor és bizalommal teli - aki az életét tette fel egy átgondolt és kiegyensúlyozott tervre, egy rendkívüli vízióra, a keresztény Magyarországra.
Mert az ország nem lehet erős és egységes, ha közösségei gyengék; ha az emberekben nincs hit, bizalom és
remény.
Amit Szent István megtett - azt megtehetjük ma is.
Lebonthatjuk a falakat, amik elválasztják egymástól
magyart;
És újjáépíthetjük Magyarországot együtt, közösségben.
(Részletek Szabó István Pest megye közgyűlése alelnökének ünnepi beszédéből)

10 Pomázi Polgár

KÖZÉRDEK

Pomázi Polgár 11

SPORT

Jakabos, Verrasztó, Mutina

Pomázi edző az olimpián
Amikor a magyar csapat elindult az
olimpiára büszkén olvashattuk köztük a pomázi Fehérvári Balázs nevét. Természetesen az ő szereplése a
magyar úszócsapatban nem volt meglepetés, hiszen eddigi munkája és
tanítványai által elért eredmények
önmagukért beszélnek.

Fehérvári Balázs a Jövő SC Veolia
úszószakosztályának vezetőjedzője,
mesteredző. A legígéretesebb trénernek tartják az új nemzedékből (42
éves, ami egy mesternél még szinte
gyerekkor…). Széchy Tamás indította
el valójában a versenyedzői pályán.
Neveltjei közül Jakabos Zsuzsannát,
Verrasztó Evelynt, Verrasztó Dávidot,
Mutina Ágnest nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte az egész ország ismeri.
Jakabos Zsuzsanna Pécsről került
Fehérvári Balázs keze alá. A kétszáz
méteres pillangóúszásban és a négyszáz vegyesben egyaránt EB aranyérmet nyert 2010-ben Hollandiában, az
idén pedig mindkét számban ezüstöt

Tisztelt olvasók!

Augusztusban a Nemzetközi
edzőtáborban vettünk részt
Miskolcon, ahonnan komoly sikerekkel térhettünk
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Debrecenben. Londonban az ötödik
helyen került az elődöntőbe és a döntőbe is, itt hetedik lett,ami nagyon szép
teljesítmény.
Dávidnak ez az olimpia még nem
hozta meg a nagy sikert (1988-as
születésű tehát még bőven van ideje).
2010-ből már van egy felnőtt EB
aranya a 400 méteres vegyes úszásban
Evelyn sikerei közül elegendő itt talán
a 2010 EB 4x200-as váltójának aranyára illetve a rövidpályás kontinensbajnokságokon elért három első helyére utalni. Londonban a rendkívül
erős mezőnyben a 200 méteres vegyes
úszásban az elődöntőig jutott ahol
Mutina Ágnessel és Jakabos Zsuzsannával együtt két századmásodperccel
maradtak le a döntőről a 4x200 méteres gyorsúszásban.
Áginak is van mivel büszkélkednie:
például 400 méter gyorson rövidpályán
2010-ben EB aranyérmet szerzett
Eindhovenben. Most az olimpián 200
gyorson sajnos „csak” 22. lett, de
Evelynnel együtt ő is igen fiatal még.
P.P.

Karatésok edzőtáborban
haza. Tordai Viktor az edzőtábor legharcosabb karatésa
lett és egy gyönyörű vándorserleget kapott 1 évre.
Ezt azzal érdemelte ki Shihan Borza Józseftől, hogy a

táborban ő tréningezett a
legjobban fáradságot nem
ismerve. Ez nagy elismerésnek számít. Az egyesületből többen vizsgáztak sikeresen barna övre. Nekik a

következő övszín már a
fekete lesz. Ez már mesterszint. Ez csak annak adatik
meg, aki kellő alázattal
felkészül fizikailag, lelkileg
a vizsgára, és aki példamutatóan segíti az egyesületét.
Többen mestervizsgát tettek, ami a táborokban mindig a legnagyobb esemény.
Közülük Bartha Beatrix 3.
danra vizsgázott, ez fantasztikus eredmény, különösen akkor, ha tudjuk milyen teljesítmény áll mögötte. Beatrixnak többek
között 100 fekvőtámaszt és
200 teljes felülést kellett
megcsinálnia. Végezetül egészen meglepő nyilatkozatot
tett: ”Esküszöm a világ jobb
hely lenne, ha mindenki karatézna. Nem lenne semmi
bajunk, mert az edzőteremben, a küzdelemben nem
számít semmi más, csak a
valós teljesítmény.”
Üdvözlettel:
Marossy Károly 3. dan
Klubvezető

Pomáz kétszeres olimpiai bajnoka

Nyolc, négy, öt… Hogy mit jelentenek ezek a számok?
Naná, hogy mostani olimpiai érmeink számát. És bár
megszokhattuk már, hogy nemzeti büszkeségeinkkel
szembeni fanyalgás egyeseknél kötelező házi feladat (miért ennyit meg annyit kaptak olimpikonjaink eredményeikért, stb) valójában szinte az egész ország örült sikereinknek talán éppúgy mint az összesen 475 arany ezüst
és bronzéremnek. Pomáz külön is büszke lehet,hiszen itt
született egy ragyogó sportember, aki sok sok évvel ezelőtt kétszer is felállhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára.
Glyakis gyula 1893 04.09-én született Pomázon. 1912-től a
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club és a MAFC, 1925-től a
Tisza István Vívó Club, majd 1927-től a Szolnoki Vívó Club
kardvívója volt. 1923-tól szerepelt a magyar válogatottban.
1927-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett és csapatban
országos bajnokságot nyert. Az 1928. évi Amszterdamban
rendezett olimpián a Garay Jánossal, Gombos Sándorral,
Petschauer Attilával, Rády Józseffel és Tersztyánszky Ödönnel egy csapatban lett aranyérmes. Az 1929-es Eb-n az egyéni versenyben első volt. 1930-ban a katonai Európa-bajnokságon, majd az Eb-n is csapatban ért el első helyet. Utóbbi
sikerét egy év múlva megismételte.
1932-ben Los Angelesben sikerült megismételnie a négy
évvel korábbi sikert. Petschauer Attilán kívül új sportolókkal (Gerevich Aladár, Piller György, Kabos Endre, Nagy
Ernő) együtt lett csapatban aranyérmes. A játékok történetében ez volt a huszonkettedik magyar aranyérem, illetve a
magyar vívósport nyolcadik olimpiai bajnoki címe.
Talán a fentiekből is kitűnik,hogy igazi csapatjátékos volt,
aki sokat tett a magyar vívósportért. Amikor az 1920-as
évek végén a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal mun-
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katársa lett Szolnokon, tevékenyen részt vett a Szolnoki Vívó Club újraindításában. Később vármegyei főszámvevő
volt, majd a Szekszárdi Városi Számvevőség irányítója lett.
1948-ban hunyt el. A szekszárdi temetőben helyezték örök
nyugalomra.

Franciaországba készült, Athén díszpolgára lett

A közelmúlt bajnokait gyakran megkísérti a feledés. A sportrajongók
emlékezetéből talán lassabban tűnnek el az olimpia legszebb győzelmei,
de az átlagemberek mindennapjai
felülírják mindazt az örömöt, bánatot, munkát és szívdobogtató pillanatot, amit egy-egy aranyérem megszerzése jelent. Illő tehát, ha nem
feledkezünk meg Athén bajnokáról,
Majoros Istvánról sem, aki itt él Pomázon. Idézzük fel hogyan nyerte
meg a legfényesebben csillogó érmét.
Majoros István, miután 2001-ben ötödször lett magyar bajnok, Franciaországban próbált meg versenyezni, de
nem kapta meg a megfelelő engedélyeket. 2003-ban Magyarországon indult 60 kg-ban az OB-n egyéniben újra
nyerni tudott és a csapatbajnokságban
is aranyérmes lett. Ebben az évben a
világbajnokságon 55 kg-ban indult és a
12. lett, ezzel nem tudta biztosítani az
olimpiai részvételt. Viszont a következő évben az újvidéki olimpiai selejtezőn harmadik helyével megszerezte
Athénba az annyira vágyott repülőjegyet.
Az olimpián selejtező csoportjában 53-ra győzte le japán, majd 5-0-ra

dominikai ellenfelét. A negyeddöntőben az olimpiai ezüstérmes és egykori
világbajnok, kubai Lazaro Rivas Scullt
verte meg 6-1-re. Az elődöntőben az
ukrán Vakulenko következett 3-1-gyel.
Majd a döntőben a vb. győztes, orosz
Gajdar Mamedaljev, akit szintén 3-1-re
vert meg, így megszerezve Magyaror-

szág 19. birkózó olimpiai bajnoki címét. A verseny után a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át, Kecskemét és
Athén díszpolgára lett, valamint az év
birkózója és az év férfi sportolója
címet is elnyerte.
SzT
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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

Szeptember

8. szombat 10-19
Nemzeti Hírháló előadásai

15. szombat 10-12
Anyatejes Nap a védőnők szervezésében
10-11 Tekergő Táncház
9-12 Függő Színpad Pomázi
Stúdiója
16. vasárnap 15-19 Nosztalgia Klub
19. szerda 19-20 Szakrális Művészetek
Hete – „Teljesség igézetében” – irodalmi
töprengés
22. szombat 10-18 Pomáz Napja

(részletes programok a plakátokon lesznek)

30. vasárnap 15- 19 Nosztalgia Klub

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac

Hol
járunk?
Előző számunkban egy szoborról a
Kalotaszegi Madonnáról készítettük képünket melynek gipszmásolata a Kliszadombon lévő Honalapítási Em-lékműben,
míg az eredeti sajnos biztonsági okokból a
Sashegyi Sándor Álta-lános Iskolában található.
A szobor eredetije eperfából készült 1970ben, Szervátiusz Tibor alkotása. 1984-ben
bronz másolatok készültek róla ezek
egyikét vásárolta meg 1996-ban a
Honalapítás Emlékmű Egyesület. Az
emlékmű létrejöttében nagyon nagy
szerepe volt Ducz Lászlónak, aki a gyűjtést
szervezte és a területet adomá-nyozta. A
bronzszobor egy másik pél-dánya a Békés
megyei Gádoroson található.
Mostani képünk valószínűleg könnyebb
lesz, ezért támpontot nem adunk, csak a
kérdést tesszük föl hol járunk, mit látunk?
P.P.
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MARIKA KONYHÁJA
A nyári zöldség kavalkád egyik
főszereplője a tök, amiből sokféle
finomság készülhet. Az iskolakezdés és az egyéb feltornyosuló
teendőnk nem hagynak túl sok
időt a konyhai munkára. Ez az
étel viszont gyorsan elkészíthető
és az egész család körében sikert
arat.

Tepsis tök
Hozzávalók:

80 dkg gyalult tök
20 dkg főtt burgonya
1 csokor zöld kapor
6 tojás
30 dkg reszelt sajt
20 dkg angol szalonna
1 ek. olaj
2 ek. vaj
Késegynyi fehér bors

A gyalult tököt vajon megpároljuk. Ha kihűlt keverőtálban öszszekeverjük a kockára vágott főtt
burgonyával, a felaprított kaporral,
sajttal és ráöntjük a felvert tojásokat. A vékonyra szeletelt angolszalonnát csíkokra vágjuk és megpirítjuk egy ek. olajon. Ezt is a
keverékhez adjuk. Hőálló edény
kivajazunk és a tökös finomságot
belesimítjuk és előmelegített sütőben megpirítjuk.
Paradicsomsalátát kínálunk mellé.

124 éves a Hév-ünk

MOZAIK

Kigyulladt tető, füstölgő
tűzoltókocsi

Egy szagelszívó okozott tüzet augusztus 7-én Pomázon a
Hév állomásnál lévő üzletsoron. A Pomázi önkéntes tűzoltók két kocsival érkeztek a helyszínre. Megbontották a
tetőt és sikerült megakadályozniuk, hogy a többi üzlet is
lángra kapjon.
Különös „baleset” érte a tűzoltók egyik járművét. A benzinkútról való kihajtás után a tetőn lévő kárpit egyszer
csak füstölni kezdett. Mint később kiderült kigyulladt egy
kábel. Ez a tüzecske bizony nem választott túl jó helyet
magának, hiszen a képzett szakember azonnal megállt,
hogy a kocsit áramtalanítsák. Így aztán nem történt komoly
baj.
Forrás: www.tuzoltosag-pomaz.hu

Ugye nem is gondolnánk, ahogy nap mint nap áthalad a
városon a zöld szerelvény, hogy ilyen régóta szolgál bennünket. Egészen pontosan 1888 augusztus 17-én nyílt meg a
Budapest - Szentendre vasútvonal. Persze akkoriban még
nem a mostani színében pompázott. Igaz, nem ez volt ám az
egyetlen különbség. Bizony a kocsikat, ahogy ez képünkön
is látható még gőz vontatta. A pálya villamosítása „csak”
1914-ben történt meg.

Viharkárok Pomázon

Kínpadon

....végezhetné, aki kinti padunk elvitte.
A művelődési ház elől az Augusztus 20-i hosszú hétvégén
tűnt el a Kertbarát Egyesület 2 m hosszú, öntöttvas keretű
kerti padja. A nyomravezetőnek magas jutalom és örök
hála.
G.S.

2012. július 29-én este 7 óra után felhőszakadással kezdődött a vihar. Az utakon hömpölygött az esővíz. A csatornarendszer nem bírta elnyelni a vizet. A felhőszakadást
hirtelen szélvihar váltotta fel.
A helyenként 100 kilométeres szél tetőket bontott meg és
fákat tépett ki a földből gyökerestől. 20 óra 8 perckor
megérkezett az első bejelentés, miszerint egy 30 méteres fa
családi ház tetőszerkezetére dőlt. Ezután folyamatosan
érkeztek a jelzések a pomázi tűzoltóság ügyeletére, valamint
a 105-ös segélykérő vonalon a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére. Július 31-ig a pomázi önkéntes tűzoltók 39 esetben avatkoztak be, és számolták fel a
vihar okozta károkat. A két napos kárelhárítást szinte folyamatosan két gépjárműfecskendővel, egy gépjárművel és
7 motoros fűrésszel végezték.
Forrás: www.tuzoltosag-pomaz.hu
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Augusztus 27-től szeptember 14-ig

tüdőszűrés

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

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.

Hétfő, szerda: 12-18-ig

BESZÉDCENTRIKUS
ANGOL OKTATÁST
VÁLLALOK
KÜLFÖLDI EGYETEMI DIPLOMÁVAL,
30-ÉVES TAPASZTALATTAL ANGOL
NYELVTERÜLETEN.
06-26-323-273
06-30-421-7096

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.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

Szeptember

9-én 16.00–20.00-ig

Szeptember

16-án 16.00–20.00-ig

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

Szeptember 23-án 16.00–20.00-ig

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

Szeptember 30-án 16.00–20.00-ig
Október

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

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

Tüzifa
garanciával, mérve,
szállítva
14.500/m3 ömlesztve
0670/304-1241
Pomáz, Dolina
16 Pomázi Polgár

Vizsgáztatás
már 22.000ft-ért

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.

info@kezdobetu.hu

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

Új termékek a Malomban

Autopatentok, lemezanyák, minden ami csővíz, szennyvíz, füst, elektromos szereléshez kell
ötrétegű Ø16, 20, rézcső Ø 6-35,
füstcső Ø 76-150, kandallócső + állítható könyök
Ø 120-200 mm-ig, flexibilis lefolyócsövek Ø 3250-ig, szennyvízelvezetők Ø 32-315 mm-ig

Pomáz külterületén aszfaltút mellett 300 m2-es pincehelység
tehergépkocsi lejáróval, 260 m2-es üvegházzal + lakható
gazdasági épület, valamint ugyanitt 12 000 m2 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-től 18-ig, Péntek 9-től 16-ig, Szo: 9-től 12-ig

Tel. : +36-20-982-1142
Látásvizsgálathoz időpont egyeztetés ajánlott.

Szökõ cukrászda
Pomáz, Ady Endre u. 4.
Nyitva tartás: 10–18 óráig
Telefon: 06-26-325-954

Kossuth Lajos u. 3.
Nyitva tartás: 9–17 óráig
Hétfõ szünnap!
Helyben készített édes és sós sütemények, torták,
kávé és üdítõ kapható.
Tortára ehetõ fényképdíszítést készítünk.
Esküvõre, rendezvényekre rendelést felveszünk,
a rendelést házhoz szállítjuk.
Kisebb rendelést telefonon is elfogadunk.

VAIZER KFT.
Pomáz Ipartelep

Vállalunk:
forgácsolást, szerszámkészítést, lakatos
munkát, köszörülést, fogaskerék, lánckerék,
csigakerékgyártást. Szinte minden szakmába vágó munkát el tudunk végezni.

Tel.: 26-329-720, 20-9471-966
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

Pomázi Polgár 17

HIRDETÉS

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

AGYKONTROLL
TANFOLYAM
gyerekeknek

Pomázon október 20-21-én.

06-70-316-81-22

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

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik 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

Nyilas Zoltán
Református tiszteletes
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!

Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

Hirdetésfelvétel:
06-20-340-52-88

Érdeklődni: Sáfrány Irma

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hirdessen a Pomázi
Polgárban!

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

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

A

N G O L

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

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

REDŐNYÖK

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

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