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Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.

A Tigáz csövei........................................15.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A második „kormányablak”

Amikor ezek a sorok az
októberi Pomázi Polgárban megjelennek Vicsi
László túl lesz a második
polgármesteri ciklusa első
felén. Felmerül az emberben hogy ilyenkor érdemes
értékelést készíteni.
- Mit szólna ahhoz, ha a
novemberi számunkban értékelnénk az elmúlt két
évet?
- Ennek nincs akadálya,
rendkívül mozgalmas időszak volt, gazdasági válsággal, váratlan eseményekkel,
de kormányzati segítséggel
is, hiszen csaknem 150 millió támogatást kaptunk.
- Most azonban beszéljünk
a közelmúltról! Milyennek
értékeli a Pomáz Nap eseményeit?
- Nagyon sok helyi és környékbeli lakos eljött. A főzésre jelentkezett civil szervezetek száma meghaladta
az eddigiekét, öröm volt látni a katolikus egyház megjelenését és az egészségügyi
dolgozók nagy létszámát.
Az, hogy ilyen sokan vettek
részt a Pomáz Napon azt
mutatja, hogy az emberek
fontosnak tartják a közös
ünneplést. A sokak által várt
Balázs Fecó előadása közben a hangosítás rövid időre
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felmondta a szolgálatot, de
remélem a nagyszámú közönség így sem volt csalódott. Minden segítőnek és
szervezőnek ezúttal is köszönöm értékes munkáját.
- A legutóbbi testületi ülésen egyebek mellett foglalkoztak a csendrendelettel.
Miért vették elő ezt a témát?
- Több képviselő kérésére.
Gondot okoz, hogy nem
tartjuk be az egymás mellett
élés szabályait. Sokakból
hiányzik a tapintat, nem
veszik figyelembe mások
érdekeit. Néhányan különösen nyáron a kertjükben,
nyitott helyiségekben hatalmas „ramazurit” csapnak. A
vendéglátóhelyeken bömböltetik a zenét, ordítoznak.
A hétvégeken füvet nyírnak,
fűrészelnek, munkagépeket
üzemeltetnek. Csak hozzáteszem, hogy például rengeteg településen vasárnap
nem szabad füvet vágni,
fűrészgéppel dolgozni. De
továbbmegyek. Hiába van a
rendeletünk, hogy hétfőn
belterületen, hétfőn és pénteken külterületen lehet
égetni, a város más napokon
is füstbe merül. Az uralkodó
széljárás a hegyek felől a
városba tereli a füstöt. A
közterület felügyelők a hét
végén nem dolgoznak, foglalkozunk azzal, hogy rész-

munkaidőben akkor is ellenőrizzenek
- Néhány nap múlva október 6 lesz, az aradi 13
kivégzésének évfordulója…
- 1849-ben és később is
nagy esemény volt, az egész
világ a szabadságukért harcoló magyarokkal rokonszenvezett, a kivégzéseket
megdöbbenéssel fogadták.
Gondoljunk csak Kossuth
amerikai körútjára, vagy
arra, hogy az ottani függetlenségi harcokban milyen sok volt 48-as katona
szolgált. Azonban az 1945
és 1990 közti rendszer kiölte
az emberekből a hazaszeretetet. 1849 a múltba vész,
az ük és dédnagyapák
emléke elhalványul. Ma már
nem kötelező az ünnepségeken részt venni, zászlót
lobogtatni. Csak az jön el,
aki belső indíttatásból úgy
érzi, hogy emlékeznie kell.
Mi megszervezzük az ünnepséget, és mindenkit várunk.
- 2013. január 1.-től megkezdik a hivatali munkájukat a járások. Hogyan
változik meg az önkormányzatok tevékenysége?
- Jelentősen. A hivatal átalakul. Az önkormányzati
feladatok többségét átveszi
a kormányhivatal. Azokkal
a helyi ügyekkel fogunk

foglalkozni, amelyek megmaradnak. Sok szakember
át fog menni a járáshoz. A
jelenlegi 62 főből kb. 34-36
marad pomázi alkalmazásban. Sok-sok változás lesz
például építéshatóság és a
gyámhivatal valamint az
okmányiroda életében is,
reményeink szerint ez gyorsítani fogja az ügyintézést.
Ha minden jól megy tudunk
mellé gyűjteni olyan feladatokat, amelyeket a járás lát
el. Kicsit a járási hivatal
részévé fog válni a városháza. Úgy is fogalmazhatok,
hogy
kormányablakként
fogunk működni. Szentendre után a második legfontosabb bázisa leszünk a
kormányhivatalnak. Az biztos, hogy a városháza alsó
szintje kormányhivatal lesz.
- Szeptemberben a banknak
nem fizettük ki teljesen a
115 milliót. Most mi a
helyzet?
- 34 millió tőkerésszel
maradtunk adósok, erre 30
nap haladékot kaptunk.
Ahhoz, hogy élni tudjunk
ezt a pénzt más fontos számlák kiegyenlítésére kellett
fordítani. Igyekszünk fizetni
a banknak is.
- Láttam, hogy valamelyik
nap nagyon méregettek a
művelődési házban. Mire
voltak kíváncsiak?
- A központi költségvetésben az uniós pályázatoknál
maradtak pénzek. Talán az
év végén kiírják ezeket. Úgy
hírlik, hogy az önkormányzatok az intézményeik korszerűsítésére pályázhatnak.
Négy intézményt szeretnénk
bevonni az akcióba. A
művelődési házat, az orvosi
rendelőt, a konténeres óvodát, a városházát. Fűtéskorszerűsítésről, nyílászárók
cseréjéről, hőszigetelésről, a
konténeres óvodánál féltető
építéséről lenne szó.
- Készülnek-e már október
23. megünneplésére?
- Az ad hoc bizottság megalakult, a civil szervezeteknek elküldtük a leveleket,
amelyekben javaslatokat kérünk a kitüntetendőkre.
Vicsotka

Kiállítások a Művházban

Pomáz Város napján Barkóczi József, Egervári Endre
Gyurgyik Zsuzsanna, a Pomázi Bauhaus festőiskola, és
családjaink hitéleti relikviáinak kiállítását nézhette meg a
közönség

KULTÚRA

Szakrális Művészetek Hete

Zajlott szeptember 15-22ig, a város és az egyházak
közös szervezésében.

A programok a Reformátusés a Római katolikus templomban, a Szent Miklós kápolnában és a művelődési
házban kerültek megrendezésre. A heti sorozat széles egyházi és világi összefogással szerveződött. Láthattuk a Debreceni Kántust,

volt zenés áhitat, fellépett
Zvorák Katalin és Kudlik
Júlia, részesei lehettünk egy
szakrális irodalmi töprengésnek, hallhattunk az ikonfestészetről, koncertet adott
a Praetorius Kamarakórus, a
városnapon pedig fellépett
az Opanke együttes és végignézhettük a pomázi családok hitéleti relikviáinak
kiállítását.
G.S.

Siker az V. Országos Festészeti Versenyen

Bár az országos festészeti
versenyről már korábban
beszámoltunk, örömmel
adunk teret a rangos rendezvényről kapott részletes és színes beszámolónak.
Ez év március 23-24-én rendezték városunkban az V.
Országos Festészeti Versenyt. A rendezés jogát a
Teleki-Wattay Művészeti
Iskola kapta. Hosszas előkészítés után, gyönyörű
tavaszi időben, gördülékenyen zajlottak az események. A több száz előzetesen
beküldött pályaműből a
zsűri hetvenet választott ki,
melyek alkotói meghívást
kaptak, hogy a helyszínen
mérjék össze tudásukat. Az
ország minden részéről
érkeztek pályázók a második fordulóra. A meghívottak pályaműveit hangversenytermünkben állítottuk ki, és két napig gyönyörködhettünk a megdöbbentően változatos és eredeti művekben.

A művészeti zsűri tagjai
ismert művészek és művésztanárok: Mayer Berta,
Pirk László, és Szász Lídia

Anna és Szabó Éva tanárnők. Gyerekeink mindketten
nagyszerű
teljesítményt
nyújtottak, olyannyira, hogy

Sára voltak. Nagy örömünkre iskolánk mindkét csoportjából bejutott egy-egy
tanuló: Halász Fruzsina és
Partali Ádám festőszakos
növendékek. Felkészítő tanáraik: Haranginé Csuta

Fruzsina megnyerte korosztálya versenyét, tehát a II.
korcsoportban 1. díjat kapott.
Maga a verseny két feladat
teljesítéséből állt. A kötelező rész a legfiatalabbak-

nak fantáziamű, a nagyobbaknak egyre összetettebb
tanulmánymű volt. Fruzsinak csendéletet kellett
színes technikával megoldania. A választható témák
közül ő a kötelező feladat
parafrázisát készítette el,
viaszkarcolásos technikával.
Nagyon fegyelmezetten dolgozott. Minden szempontra
egyszerre figyelt, amelyek
alapján a zsűri az értékelést
végezte. Tökéletes lett az
elhelyezés (kompozíció),
jók az arányok, szépek,
plasztikusak a formák, lendületesek a vonalak, harmonikusak a színek. A szabadon választott feladatnál
ugyanezen értékek mellett
az egyéni látásmód, ötletesség, meglepő hatású foltritmus, és különleges textúráltság növelték műve értékeit. Miután sikerült a feladatra koncentrálnia, amit
láthatóan élvezettel végzett,
az eredmény sem maradt el.
Gratulálunk!
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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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Új aszfalt az ünnepre

Régóta okozott bosszúságot autósnak gyalogosnak a Művelőődési Ház körülötti gidres-gödrös terület. A városnapi
ünnepi alkalomra az önkormányzat aszfalttal és murvával
orvosolta a problémát és a fránya csatornafedél is a helyére
került.

Pomáz önkormányzata
köszönetet mond a
városnapi rendezvény
támogatóinak:
Kastély Catering,
Rákos Vendégház,
K&H Bank,
Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezet,
Kalács Kft,
Napsugár Kft,
Elit Védelem Kft,
Pilis Kertészet,
Pomázi Polgárőrség
Rendőrség és Tűzoltóság

Hírek
röviden

ÖNKORMÁNYZAT

Lépést tartani a jogszabályi változásokkal

Ad hoc bizottság

Megkezdte munkáját a képviselőtestület által létrehozott október 23-i
ad hoc bizottság. A testület elnöke
Zsebe Zsolt tájékoztatása szerint a
hagyományoknak megfelelően az
idén is szeretnének Pomázért kitüntető díjat és díszpolgári címet
adományozni. Ezért felkérték a civil
és társadalmi szervezeteket, pártokat, hogy tegyék meg javaslataikat
legkésőbb október 10-ig. A bizottság
ezek ismeretében teszi meg ajánlásait. A díjról, illetve a díszpolgári
címről a képviselők az októberi
ülésén döntenek. 2011-ben a testület
nem adott díszpolgári címet, a Pomázért kitüntető díjat Galántai Dezső, valamint posztumusz Balogh
Andrásné és Czillinger László kapták.

Bursa Hungarica

Pomáz város önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. Ezt
a pályázatot, amely havi ösztöndíjat
jelent az önkormányzat írja ki és
bírálja el felsőoktatásban részt vevő
nappali tagozatos hallgatók illetve
még fel nem vett fiatalok részére.
Jövőre az idei évhez hasonlóan 1,5
millió forintot terveznek erre a célra
fordítani.

Óvoda

Véglegesíteni kívánja az önkormányzat a Pomáz Messelia utcában
lévő óvoda konténeres épületét.
Ehhez határozatban rögzítette a
szükséges fennmaradási és működési engedélyek megkérését.

Egészség és gyógyító nap

Szeptember 8-án a Nemzeti Hírháló
szervezésében került sor a pomázi
művelődési házban az Egészség és
gyógyító napra. A rendezvény központi kérdése: hogyan őrizzük meg
egészségünket természetes módon,
gyógyszerek mellékhatása nélkül?
Az előadók Prof. Horváth István,
Horváth Tamásné, Dr. Eőry Ajándok, Balogh Béla, Váradi Tamás és
Cserjés Panka voltak.

A testület döntése nyomán újabb napközis
csoporttal és egy álláshellyel bővül a Mátyás iskola
Szeptember 18-án ülésezett Pomáz
képviselő testülete. A napirendi pontok a mindennapi működéshez szükséges feladatokon túl azt is tükrözték,
hogy az önkormányzat igyekszik
lépést tartani a jogszabályok és rendeletek gyakran nagyon gyorsnak
tűnő változásaival.
Ebben a szellemben tárgyalták meg és
fogadták el a képviselők a helyi rendeletek társadalmi előkészítéséről szóló
rendeletet, a köznevelési intézmények
fenntartói jogának 2013 január 1-jétől
életbe lépő változásával kapcsolatos
tájékoztatót, valamint hatályon kívül
helyezték az Önkormányzati Tervtanács
létrehozásáról szóló, 2003-ban született
rendeletet is.
Elfogadta a testület a beruházások
időarányos helyzetéről szóló beszámolót
is. Ebből kiderül,hogy az önkormányzat
2012-ben két beruházást végzett az
egyik a belterületi vízrendezés, a másik
az Árpád emlékmű és környezetének
megépítése volt, mindkettő sikeresen
befejeződött. A vízelvezetés a Majdánpolje városrészen valósult meg, 1395,5
m hosszan, ebből 1168 m zárt csapadékcsatorna, 227 m pedig burkolt árok volt.
Egyebek napirendi pontban került sor a
Teleki-Wattay kastély üzemeltetésére
vonatkozó tervezetre.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző bevezetőjében elmondta, hogy a
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.
90%-os önkormányzati tulajdonban áll.
5-5 %-ban két külsős cég is a tagja. Ez a
Kft. üzemelteti a Teleki-Wattay Kastélyt, amelyet 50 éves határozott időtartamra megkapott az önkormányzat a
Kincstári Vagyonigazgatóságtól. Ebben
az átadási megállapodásban szerepel,
hogy a közhasznú tevékenységet és
ezzel együtt a Nonprofit kft. működését,
a teljes 50 éves határozott időtartam alatt
fenn kell tartani. Az utóbbi két évben a
Kft jól gazdálkodott, veszteséget nem
halmozott föl. Ugyanakkor 2007-ben az

önkormányzat és cége között létrejött
együttműködési megállapodás szerint
abban az esetben, ha veszteséges az
üzemeltetés, akkor közüzemi számlák
kifizetésére az önkormányzatnak kötelessége rendszeres támogatást nyújtani.
Vicsi László polgármester emlékeztetett
rá, hogy amikor az államtól megkapta a
kastélyt az önkormányzat, évi 20-25 millió forintot kellett bepótolni az akkori
Kft költségvetésébe. Az elmúlt években
viszont nem kellett támogatást nyújtani.
A válság azonban egyre erősebben
érezteti a hatását. Ebben az évben az
esküvők száma a felére csökkent, ami
komoly bevételkiesést eredményezett.
Az ügyvezető és az étkeztetés vezető
cég vezetője összefogva az Aquaparkkal, valamint a Szentendrei Skanzennal
különböző programokat találnak ki,
hogy minél vonzóbbá tegyék, de egyszerűen nincsen elegendő vendég.
Vicsi László hozzátette, hogy ebben az
évben az egyetlen bevételt hozó rendezvény a György Ádám Akadémia
volt, ami csak az idén lett nyereséges,
hiszen az elmúlt években önkormányzati forrást is felhasználtak. Jelenleg a
külső körülmények miatt a kastély üzemeltetése nehézzé vált, ezért van arra
szükség, hogy a mára város által átutalt
közüzemi számlák kifizetését az önkormányzat elengedje.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a továbbiakban a
takarékosság érdekében a téli időszakban némi átszervezéssel egyfajta ügyeleti rendszerben fog működni a kastély,
hiszen 3x800 nm-ről van szó, amit fűteni kell, energiával kell ellátni, tehát
komoly költségei vannak. Abban az
esetben, ha lesz jelentkező, akkor kinyitják a rendezvényekre továbbra is, hogy a
szabad kapacitást ki tudják használni. A
testület egyhangúlag elfogadta a felgyülemlett közüzemi díjak átvállalását.
pp.
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AKTUÁLIS

Az Anyatejes világnap alkalmából a Pomázi Védőnői Szolgálat munkatársainak szervezésében és lebonyolításában Anyatejes
ünnepség zajlott 2012.
szeptember 15.-én a Művelődési Házban.
Az ünnepséget Pintér Zsóka
intézményvezető nyitotta
meg, majd Vicsi László polgármester úr és Halászné
Gambár Mária a Szociális,
Egészségügyi és Sport bizottság elnöke köszöntötte
az édesanyákat, gyermekeiket és családtagjaikat. A
műsorban fellépett Polonkai
Beáta és Ökrös Dániel a
Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanulói. Gelencsér Tünde énekes-mondókás foglalkozást tartott.
Ezután 114 anya kapott
ajándékot: Törökné Gerencsér Anna szobrát, és egy
emléklapot. Ők azok, akik

Felhívás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999.
(XIII.25.) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X.30.)
BM rendelet 3-7§-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai
látják el. Pomáz települést a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottai 2012. november
15. és december 31. között
keresik fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló megbízólevéllel
és igazolvánnyal rendelkeznek.

Anyatejes nap

legalább egy éves korig táplálták anyatejjel gyermeküket. Az ajándékokat átadták: Dobos Zsuzsa, Komjátiné Kocsis Edina, Körmendi Edit, Kúthyné Sóti
Mária, Dr. Temesiné Ester-

mann Andrea és Pintér Zsóka védőnők.
Köszönetet szeretnék mondani Pomáz Város Önkormányzatának, a polgármester úrnak, és minden kedves
támogatónknak, hogy segít-

ségükkel megrendezhettük
ünnepségünket!
Az anyatejes táplálás: A
szoptatás nem csak táplálás,
ennél sokkal több! Az egész
anya-gyerek kapcsolatot
megalapozza, ahogy a picit
az édesanyja magához veszi, szoros bőrkontaktusban
vannak egymással, ahogy
egymásra néznek. Eközben
rengeteg hormonális hatás
éri mind az anya, mind a
baba szervezetét, ami segíti
a kötődés kialakulását. Két
dolog történik a szoptatás
során. Az egyik az éhség
csillapítása, a táplálás maga,
a másik pedig az intimitás,
az anyamell, a szívdobogás,
a bőr- és testmeleg találkozása. A szoptatás közelséget, biztonságot, megnyugvást, örömöt jelent.
Pintér Zsóka
Intézményvezető

Az 55 éves Benkó Dixieland

Kérjük, hogy ezeket az igazolványokat minden esetben
ellenőrizzék, mielőtt a ingatlanjaikba beengedik a
Magyar Kémény Kft-re hivatkozó személyt és csak
abban az esetben nyissanak
ajtót, ha a képen látható igazolvánnyal a Magyar Kémény Kft. munkatársa igazolja magát.

Band jubileumi koncertje
november 22-én csütörtökön
18 órától a Pomázi
Művelődési Házban.

Jegyek
elővételben
2500 Ft
helyszínen
3000 Ft
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„Ez történt Lellén”

Énekelte annak idején Darvas Iván Makin Whope
slágerét. Ezúttal azonban G. Dénes György szövegíró
története helyett a Mátyás iskola 4. b osztálya számol be
arról, hogy mi is történt a varázslatos üdülőhelyen.
Még ki sem hűlt az iskolapad, mikor Lelle felé vonatra szállt
Erika nénivel és Marcsi nénivel a 3.b lelkes kis csapata,
kiegészülve néhány gyerekkel a 4.b-ből és a 8.b-ből. Az 5
nap mindegyikén remek lehetőség nyílt az aktív pihenésre.
A Hotel Lelle más iskolából érkező diákjai megismerhették
a mátyásosok lelkes csapatát, hiszen a fiúk nagy örömmel
hívták ki focimeccsre a náluk 3-4 évvel idősebb idegen
diákokat, akiket lenyűgözött az alsósok focitudása. Az egész
hét nemes versengéssel telt, röplabdában sem vallottunk
szégyent!
Esténként a Balaton partján tábori dalokat énekeltünk, amelyeket Marcsi néni szájharmonikával kísért. Még az idegenek is megálltak minket hallgatni.
Az utolsó este „Csillag születik” műsort rendeztünk, ahol
mindenki megmutathatta a képességeit. Volt, aki énekelt, aki
szavalt, volt humoros jelenet és rengeteg tánc. A felsősök
örömmel vállalták el a zsűri szerepét.
Hamar véget ért a Balaton parti felhőtlen szórakozás, de már
alig várjuk a jövő nyarat!

OKTATÁS

Légy-ott tábor Zamárdiban

Az idei év nyarán szerveztünk először egy igazi felső
tagozatos öröm-tábort, ahonnan hazatérve a gyerekek
sokféleképpen jellemezték a Zamárdiban együtt töltött
egy hetet.

Hogy milyen volt az első Légy-ott tábor??? Egy jelzővel???
Olyan…viharos, napsütéses, esős, vonatos, buszos, gyalogos, zabálós, sportos, angolos, kézműves, disco-hajós,
kalandparkos, bevállalós, szerelmes, dalolós, fagyizós,
fürdőzős, kémkedős, okleveles, naplóírós, pizzázós,
röhögős, ökörködős, kommandós, együttélős, futkározós,
kertmozis, számháborús, szeles, olimpiás, pasztell-krétás,
vicces, körömlakkos, röplabdázós, tábortüzes, izgalmas,
álmos, tv-nézős, szemétszedős, tábor-avatós, csocsózós,
ismerkedős, dinnye-evős, süti készítős, retro-discós,
vetélkedős, poénos……szóval olyan EMLÉKEZETES!!!
A táborban részt vettek: az iskola felső tagozatosai közül 40
fő, valamint kísérőik névsorban: Beregszászi Katalin,
Bruckerné Mikula Ildikó és Inczédyné Számedli Anikó
JÖVŐRE VÁRUNK TÉGED IS!!! LÉGY-OTT!!!
Beregszászi Katalin

Mátyás sulisok a Mecsekben

40 alsós diák kerekedett fel a nyár legmelegebb napjain,
hogy a Mecsek keleti részén lévő Izmény Hegyhát Erdei
Iskolában töltsenek el egy felhőtlen hetet.
A tábor szervezésében és levezetésében a már évtizedek óta
összeszokott tanári csapat: Gillinger Gréti, Koncz Jutka,
Madács Ibolya és a túravezető Madács Jancsi vett részt. A
programok rendkívül változatosak voltak: túráztunk a Mecsek csodálatos erdeiben, látogatást tettünk a Máré várban,
a Réka várban, megcsodáltuk az Abaligeti barlang cseppköveit és a Denevér Múzeumot. A szálláson a túrákat játékokkal, vetélkedőkkel, táborolimpiával és tábortüzekkel
tettük színesebbé. A tikkasztó nyári napokat az erdei iskola
medencéje tette elviselhetővé, bizony ennek a medencének
a képét sokszor láttuk lelki szemeinkkel egy-egy kimerítő
túra közben!
Hogy hova megyünk jövőre az alsósokkal, az még nem dőlt
el, de hogy ismét rengeteg élményben lesz része a gyerekeknek, az egészen biztos!
Madács Jánosné
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KÉPRIPORT

Pomáz Város Napja 2012

Két színpadon 19 csoport, 26 színpadi produkció, 3 koncert, 1 sztárvendég, 5 kiállítás,
27 sátor, 21 bográcsozó, sütő-főző civil szervezet, tucatnyi vásározó, játszóházak, gyermekfoglalkoztatók. Több száz ember munkája és ezrek jelenléte: ez volt POMÁZ
VÁROS NAPJA.
A városnapot műfaji, életkori, tematikai
sokszínűség jellemzi. Civilek, intézmények,
baráti társaságok sütnek-főznek, maguknak
és vendégeiknek.
A kertbarátok a városlakók számára ismeretlen, kézműves-kerti self-made kultúrát
felvonultató termény kiállítása igazi pomázi
hungarikum.
A kamara-kiállításokon rendre a helyi alkotók, művészeti közösségek jelennek meg.
A színpadi produkciók zenés-táncos-sport
bemutatóin a városban működő művészeti
iskolák, műkedvelő csoportok, sportegyesületek váltották egymást.
Ilyenkor a közös tevékenység, az alkotás közösségformáló ereje épp olyan erény, mint a
teljesítmény, a szakmai színvonal.
A háttér észrevétlen építőkövei és a rendezvény mecénásai biztosították a szakszerű,
biztonságos és tartalmas működést.
G.S.

Sokadalom a főzőverseny sátrainál
Játék az óvodák sátrainál
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Vicsi László köszönti a megjelenteket

KÉPRIPORT

A tűzoltók égig érő létrája - bárki felmehetett

„Változnak az évszakok” - Balázs Fecó

Nehéz év

A Porpáczy Aladár Kertbarát Egyesületnek az aszályos nyár
ellenére sikerült színvonalas terménykiállítást rendezni.
Szeptember 22-re a szokatlan időjárás „lecsupaszította” a
kerteket. A szokottnál is több látogatót fogadhattak. Az
örömüket fokozza, hogy a harmadik napon, hétfőn, legalább
ezer óvodás és iskolás gyerek ismerkedett a zöldségekkel,
gyümölcsökkel, befőttekkel, virágokkal. Ebben az évben
először állítottak ki a gobelinkészítők, harmadszor a kézművesek. Jövőre Pomáz minden lakosát felkérjük, hogy a
szabadidejében készített „műveket” hozza el a termékkiállításra, ezzel is színesebbé téve Pomáz Napját.
V
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KÖZÉLET

Visegrádról Pomázra

Benzsay Csaba 40 éves, háromgyermekes alezredest nevezték ki a pomázi rendőrőrs parancsnokává. A
hadnaggyá avatása után előbb a
Budapesti Rendőr-főkapitányságon,
majd 1998-tól a szentendrei kapitányságon dolgozott. 1999 januárjától a visegrádi őrsöt vezette, onnan
érkezett két hónapja Pomázra. Azt
mondja, hogy jól érezte magát Visegrádon, élvezte, hogy felelősséggel
tartozik a történelmi múltjáról híres
város és Dunabogdány lakóinak biztonságáért. Amikor a parancsnoka
megkereste azzal a kérdéssel, hogy
vállalná-e a pomázi rendőrőrs vezetését meglepődött. Tisztában volt
azzal, hogy új feladatok és kihívások
várnak rá, de vállalta.
- Maradjunk az új feladatok és kihívások részletezésénél! Civil ember is
megállapíthatja, hogy a visegrádi,
illetve a pomázi feladatok kisebb
részben hasonlóak, nagyobb részben
eltérőek. Ha egyetért ezzel az állí-

SULI-VÁR

Játékos ismerkedés a tanító nénikkel a Mátyás Király Általános Iskolában! Sok szeretettel várjuk leendő
elsőseinket és szüleiket az idei sulivár foglalkozásainkra:
október 13. szombat 10.00 szüreti
szöszmötölő
december 19. péntek 16.30 karácsonyi műsor
február 08. péntek farsangi foglalkozás
március 08. péntek tavaszváró sulivár
A részletes programról az iskola
honlapján (www.matyasiskola.hu)
adunk tájékoztatást!
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tással, beszéljen ezekről!
- Kezdjük a hasonlóságokkal! Mindkét
helyen nagy a turistaforgalom. Visegrádon található a Budapesthez legközelebb fekvő, hóágyúval belőhető
sípálya. Jelentős a Fellegvár és a királyi palota látogatottsága. Budakalászon
vannak a bányatavak, a nagy bevásárló
központok, Pomázon át lehet megközelíteni a Pilist a gyalogos turistáknak.
Tehát idényenként nagy az idegenforgalom. Jellemző a hétvégi házak
sokasága. A tulajdonosaik ideiglenesen
jelentkeznek be az ingatlanaikba, a
postacímük általában fővárosi, nem
tudni, hogy mikor és hányan tartózkodnak az őrs illetékességi területén.
Fellelhető hasonlóság a földrajzi adottságokban is. A bűnözés döntően mindkét helyen a turisták és a hétvégi lakástulajdonosok sérelmére történik.
Számosabb azonban az eltérés. Ott
5000-5300 lakos tartozott hozzánk, itt
legalább a hétszerese. Ugyanez vonatkozik az őrsökhöz tartozó terület
nagyságára. Dunabogdányban és Visegrádon megmaradt a lakosság zárt
közössége, az emberek ismerik egymást, a beköltözőkről néhány hónap
múlva tudják, milyenek. Pomázról és
környékéről ez nem állítható. A nagy
létszám és lakosságnövekedés miatt a
bűnüldözésben ilyen ismeretekre alig
támaszkodhatunk. Számolni kell azzal
is, hogy a pomázi őrs illetékességi
területe Budapest közelében fekszik,
mások a bűnözés módszerei, időpontjai, jellemzői.
- Mindebből következhet, hogy nem
dolgozhat ugyanúgy, mint Visegrádon.
- Amikor egyértelmű lett, hogy elvállalom a pomázi őrs vezetését, az elődömmel, Kovács Róbert alezredessel
áttekintettük az itt meglévő fontos
problémákat. Ezek ismeretében terveztem meg a tennivalóinkat. Az itt

Hol járunk?

Előző számunkban a Klisza dombon
jártunk, ahol a 2008-ban felállított
országzászlót fényképeztük le. A zászlótartó fafaragás 17 méter magas tölgyfából készült. Az alkotó Farkaslaki
Jakab György erdőbeli barangolásai
során választotta ki a faóriást. Mostani
fotónkhoz nem fűzünk különösebb
magyarázatot egy különleges, megkapó építményről van szó.
Szóval, hol járunk, mit látunk?

töltött rövid idő alatt meggyőződtem
arról, hogy van közöttük olyan, ami
Pomázon nem működik jól, változtatni
kell rajta. Vannak olyanok, amelyek
beváltak, ám új módszerekre is szükség van.
- Milyen változásokat fogunk észrevenni, mi, pomázi lakosok?
- Szeretném, ha a rendőrök gyalog
járőröznének a bűnügyi szempontból
legfertőzöttebb területeken. A lakosság
lássa, megszólíthassa őket, érezze,
hogy a rendőr nemcsak büntet, hanem
főként segít. Hozzáteszem, hogy ezt
megvalósíthatjuk, megvan hozzá a létszámunk, frissen kinevezett rendőrök
érkeztek hozzánk. Őket tapasztaltabb
járőrök vezetik. Az újságban is szeretném kérni a lakosságot, hogy az észrevételeikkel keressenek személyesen,
telefonon emailben. Az önkormányzati
képviselőkkel közvetlen kapcsolatot,
őszinte párbeszédet szeretnék kialakítani. Ők nagyon sok lakossági észrevételt tudnak hozzánk eljuttatni. A
polgárőrséget arra kértem, hogy járőrözzenek a területen, s minden gyanús
dologról tájékoztassanak bennünket. A
kisebb bonyadalmakat maguk is kezelni tudják. Ők a rendőrség szeme és
füle. Mi csak megköszönni tudjuk,
hogy a szabad idejüket a mi munkánk
segítésére fordítják. De nem akarok
fölöttük bábáskodni, a munkájukat
irányítani. Arra törekszem, hogy a
rendőrök minél többször találkozzanak
a gyerekekkel az iskolarendőr program
keretei között. A legfontosabb az, hogy
a lakosság biztonságban érezze magát
és a tulajdonát. A szülő este 11-kor is el
merje engedni a 16-17 éves gyermekét,
mert tudja, hogy épségben hazaérkezik. Ezek a mi általános rendőri feladataink.
Vicsotka

SPORT

Sakk után
foci

Bizony a két sport nem zárja ki egymást, hisz a focihoz is kellenek a
stratégiai ismeretek, előre kell gondolkodni, taktikát kell választani. És
a sakkhoz is kell a keménység, az
erőnlét. Aki nem hiszi, próbáljon két
komoly sakk játszmát lejátszani egymás után.
Idén másodszor rendeztük meg a SACI
tábort az iskolában ahol egy időben
tanulták a sakkot és fociztak a pomázi
gyerekek. Táborunk „nemzetközi” volt,
hiszen a Sashegyi iskolából is jöttek
gyerekek, sőt külföldön élő magántanulóink is hazasiettek a SACI hírére.
A tavalyi évhez hasonlóan a sakkot
váltotta a foci. Két napon egy kis
számháborúval fűszerezve. Meg kell
dicsérni a résztvevőket, mert a pokoli
melegben végigcsinálták a programot!
Sőt ha rajtuk múlik, még mindig a
táborban vagyunk. Jó volt látni, ahogy
az asztaltól felállva, ugyanolyan lelkesedéssel indultak a pályára és küzdöttek a győzelemért. Új barátságok

szövődtek és a jól focizó ezután más
szemmel nézte a pályán talán kicsit
szerényebb képességű, de a sakk asztalnál brilliánsan játszó társát. A csapatok vetélkedésében a sakk és a foci
ugyanúgy beleszámított, így biztos
megtanulták egymás eredményeit
becsülni. Hisz a cél közös, győzni
szerettek volna. Hamar elrepült a hét,
péntek délutánra már csak az eredményhirdetés, az emléklapok kiosztása

Tánc és sporttábor Debrecenben

Az idén egy közös tábort hirdettünk
meg a táncos (mazsorettes) lányainknak és a sportot kedvelő fiainknak.
Vonattal indultunk Debrecenbe, a kis
csoport már az úton összekovácsolódott. Debrecen szívében, a Nagyerdőn,
a Zákány Utcai Általános Iskolában
volt a szállásunk, innen jártunk minden nap úszni, futni, táncolni, erősíteni. A gyakorló táncóráink igazi tükrös táncteremben folytak, mindanynyiunk nagy örömére. Ezalatt a fiúk

rollerpályán gyakoroltak vagy kosaraztak a helyi sporttelepen. Voltunk
üzemlátogatáson a helyi gyorsétterem
láncolatnál és a Debreceni Tűzoltóságra is sikerült bejutnunk, ahol
bemutatót tartottunk nekünk. Egyik
este különleges feladatokat kellett
végrehajtani a csoportoknak a bátorságpróbán. A kirándulós napunkon
Nyíregyházán a Vadasparkot jártuk be,
ami nagy élmény volt mindenki
számára. A nap második felében a
Sóstói Csúszdaparkba látogattunk el.
Kétszer léptünk fel, nagy sikert arattunk a lányokkal. Városnézésre is
szántunk időt, megnéztük a Nagytemplomot, a Református Kollégiumot, a Főteret is bebarangoltuk. Ebédelni a közeli étterembe jártunk, itt
ismerkedtünk meg a debreceni specialitásokkal. A tornateremben sokat játszottunk, sportoltunk, vetélkedtünk.
Az utolsó nap elmentünk bowlingozni,
amit a lányok nyertek magasan a fiúk
előtt. Nagyon tartalmas, bőséges hetet
tudhatunk a magunk mögött, mindannyian jól éreztük magunkat, a csapat
rendkívül összekovácsolódott a hét
folyamán! Már szervezzük is a jövő
évi táborunk programját!
Mátyás Király Általános Iskola
Bruckerné Mikula Ildikó

és a csoki jutalmak közös elfogyasztása maradt.
A táborban a sakkért Nizák András, a
fociért Gillinger László, a fényképezésért, a hadtápért és a bonyolításért Kiss
Nikolett „felelt”.
Külön megköszönjük Selley Laci bácsinak, hogy két nap is időt áldozott
ránk, mert a felnőtt-gyerek szimultán
versenyen bizony elkelt a segítsége!
Gillinger László

Hét forduló után hetedik
az ICO SE

Meglepetésre vereséggel kezdett a Pomáz-ICO SE felnőtt labdarúgó csapata az
MLSZ Pest megye II. osztályának nyugati csoportjában. Hazai pályán 1:3
arányban maradtunk alul augusztusban az
Ürömmel szemben.
Szerencsére a folytatásban már jobban
magára talált a gárda. Idegenben a Nagykovácsit győztük le (3:1), majd itthon a
Pilisszentivánt 2:0-ra.
Szeptember 8-án ugyan rendkívül szoros
mérkőzésen pontot vesztettünk Pilisszántón (3:3), de következő szombaton vigasztalódhattunk Budajenő ellen négy
rúgott góllal kettő kapott ellenében.
Egy héttel később is négy-kettes eredmény született, csak sajnos fordítottan:
nem bírtunk el a jelentős játékerőt képviselő, az előző bajnokságban második
helyet elérő Dunakeszivel.
Szeptember utolsó fordulójában 1:1-es
döntetlent értünk el Leányfalun. Ezzel
csapatunk jelenleg 11 ponttal a 7. helyen áll.

Döntetlen a szomszédvárban

Szeptember 13-án került sor a Szentendrei VSE-Pomáz ICO SE öregfiúk
mérkőzésre. Jó iramú, kiváló mérkőzésen
egyenlő erők küzdelme folyt a pályán.
Már az első félidőben kialakult az 1-1-es
végeredmény. Gólunkat Kult Ferenc
szerezte. A pomáziaknál főleg a védelem
jeleskedett. A játékvezetők jól vezették a
meccset.
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SZOLGÁLTATÁS

MARIKA KONYHÁJA
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
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Október

6. szombat 18:00 Aradi Vértanúk napja, megemlékezés a
Polgármesteri Hivatal előtti parkban
7. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia Klub

12. péntek 18:00 Filmvetítés - Tűzálló házasság

13. szombat 13.00-20.00 A Nemzeti Hírháló előadásai:
Kerekasztal beszélgetés, II.rész: FELTÁMADUNK: A
válságból kivezető út, Dr. Tóth Zoltán József, dr. Horkovics
Kovács János, Tóth Ferenc, Orosházi Ferenc, Woth Imre Belépő: 2.500 Ft
14. vasárnap: 18.00-22.00 Sirocco koncert - Retro táncparti
Belépő: 800 Ft

19. péntek 9:00 „Emlékpróba - 1956”- Játék a történelemrőldalokkal a Nevesincs színház előadásában, felső tagozatosoknak ajánljuk! - Belépő: 500 Ft/fő
18:00 Filmvetítés - A bátorság emberei

20. szombat 9.00-12.00 Bababörze
10.00-11.00 Tekergő Táncház - Élő zenés táncház
kicsiknek és nagyobbaknak 3-tól 8 éves korig belépő: 500 Ft
20.-21. szombat, vasárnap 8:00-16:30 Gyerek agykontroll
tanfolyam
21. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia Klub

23. kedd 10:00 Nemzeti ünnep – az ’56-os emlékműnél a körforgalomnál
27. szombat 10.00-12.00 „Tökvicsori” játszóház, kézműves
foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek - Belépő: 300 Ft

Retro diafilm vetítés a Gyermekkönyvtárban, októbertől,
minden hónap utolsó csütörtökén 17.00-től 18.00 óráig, kisgyerekeknek. A belépés ingyenes
Szombatonként 9.00-12.00 Függő Színpad Pomázi Stúdiója
a színház, a színjátszás iránt érdeklődő 12-20 éves fiatalokat
várja a Művelődési Házban. A csoport vezetője Szalóky B.
Dániel. Az induló stúdió célja: fellépésre alkalmas színészek,
pódiumi előadók képzése, a színészi adottságok felismerése,
fejlesztése, az irodalmi és színházi műveltség bővítése.
Jelentkezési határidő: október 18. (Megfelelő létszám esetén
első foglalkozás október 20.

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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Az ősz egyik legizgalmasabb eseménye a szüret. Ilyenkor összejönnek
a családok, baráti társaságok. A szorgos munka
után bizonyára laktató
lakomák kerülnek az
asztalra. De pihenés közben vagy a délutáni beszélgetések alatt jól esik
egy kis zamatos íz a frissen szedett szőlő felhasználásával. E havi receptünk ezt célozza meg.

Szüreti rizskoszorú:

Hozzávalók:
1 l tej
20 dkg rizs
1 cs. vaníliás cukor
5 dkg mazsola
5 dkg hámozott mandula
3 db tojás
diónyi vaj
10 dkg cukor
2 nagy fürt szőlő
kevés rum
só
zsemlemorzsa

A rizst forrásban lévő
tejben, parányi sóval puhára főzzük. Amikor kihűlt belekeverjük a vaníliás cukrot, az olvasztott
vajat, mandulát és a rum-

ban megáztatott mazsolát,
valamint a 3 egész tojást.
Kivajazunk egy koszorú
alakú tortaformát, megszórjuk a zsemlemorzsával és belesimítjuk a rizsmasszát. Vízfürdőbe helyezzük a tortaformát és
közepes tűznél kb. 40 percet sütjük.
Közben a megmosott
szőlőt leszemezzük, felét
kipréseljük, átszűrjük és a
cukorral mérsékelt lángon
10 percig forraljuk. A tűzről levéve kevéske rumot
teszünk hozzá és melegen
tartjuk.
Amikor a rizskoszorú elkészült, óvatosan tálaló
tálra borítjuk (várunk 4-5
percet, nehogy szétessen)
majd a leszemezett szőlő
felét a közepébe halmozzuk és a meleg sziruppal
meglocsoljuk.
Langyosan vagy hidegen is fogyaszthatjuk.
Jó étvágyat!

MEGHÍVÓ

Október 22-én hétfőn 15 órakor
EMLÉKTÁBLA AVATÁS ÉS
SZENTELÉS
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc pomázi mártírjának
Katona Sándornak emlékére.
Az emléktábla Szűcs László
szobrászművész alkotása.
Az avatáson közreműködik a TelekiWattay Művészeti Iskola vegyeskara,
Méhes László vezetésével.
Helyszín: Pomáz, Katona Sándor u. 4.

Tragédia a pomázi
tűzoltóság történetében

2012. szeptember 3-án fél hét után pár perccel érkezett a
jelzés, miszerint Pilisszántón, a régi iskola udvarában
egy fa melléképület ég. A pomázi tűzoltóság ügyeletese
összeriasztást rendelt el és közben próbálta hívni a pilisszántói önkéntes tűzoltókat, mivel tudta, hogy a régi
iskolaudvarban van a tűzoltó szertár is. Bakonyi Zsolt, a
pilisszántói őrs vezetője a helyszínről jelentette, hogy a
szertár tetőszerkezete ég.

A helyszínre érkező pilisszántói önkéntes tűzoltók azonnal
megkezdték a tűz oltását és az eszközök, a technika mentését. Az épületbe bejutva Bakonyi Zsolt beült a gépjárműfecskendőbe és a zárt kapun keresztül kihajtott vele, hogy
megmentse az 1969-es gépjárműfecskendőt, mely a kis település lakóinak a biztonságára vigyáz nap, mint nap. A többi
önkéntes tűzoltó a védőruhákat kimentve beöltözött, és a
tűzből kimentett „öreg Merciről” a gyorsbeavatkozó sugarat
lehúzva megkezdte a szertár oltását, valamint a tűzcsapról a
táplálás megszerelését. A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a helyszínre érkezéskor azonnal beavatkozott, és
segítettek a szertárt megmenteni, amelyet a pilisszántói
önkéntes tűzoltók és lakók nem régen építettek át. A mintegy 100 nm alapterületű laktanya tetőszerkezete teljesen leégett. A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tartalék szerének (1113B Mercedes TLF16) a teteje megégett a
hőtől, a kéklámpák, a szívótömlők összeolvadtak, a tükrök
és a műanyag alkatrészek elolvadtak. Az erdőtüzes UAZ
gépjármű fényezése is megsérült, a műanyag alkatrészek
összeolvadtak. A tartalékszer az elsődleges állapotfelmérés
szerint külső sérüléseket ugyan szenvedett, de motorikusan,
illetve a beépített tűzoltó technika nem sérült. A tűz keletkezését a vizsgálatok szerint a szomszéd okozta. Az idős nő
kerti hulladékot égetett a telkén, miközben a fokozatosan
elterjedő tűz elérte a tűzoltó szertár hátsó falát, majd az
ereszen keresztül bejutott a tetőszerkezetbe. Mivel az épület
még átalakítás alatt állt, nem volt lekezelve égéskésleltető
anyaggal, valamint a belső gipszkartonozás is hiányos volt,
így a tűz hamar végigfutott a tetőfödémen. A tüzet a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Fővárosi Tűzoltók segítettek eloltani. (Forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Súlyos baleset

MOZAIK

2012. szeptember 7.-én az 1111-es úton, a Középmajornál
egy Mercedes és egy Toyota frontálisan ütközött. A
Mercedesben hárman utaztak, közülük egy személy
beszorult, őt feszítő-vágóval szabadították ki az a pomázi és
a pilisszentkereszti önkéntes tűzoltók.
A másik két utas egy gyermek, valamint egy állapotos nő
volt. A Toyotában egy személy ült. A mentés idejére az
1111-es út teljes szélességében le volt zárva. A nagy
mennyiségű kifolyt üzemanyag miatt a tűzoltók egy sugárral biztosították a helyszínt. A mentők egy súlyos és két
könnyű sérültet szállítottak a kórházba.

Szemtanúkat keres a rendőrség

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya eljárást folytat közlekedésbiztonsága elleni
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2012.
július 24.-ről július 25.-re, virradó éjszaka Tahitótfalu,
Gesztenye sor és a Visegrádi út kereszteződésében, a 11-es
főút felőli oldalon eltulajdonította az esőelvezető árkot fedő
vasrács 4 darabját. Ezzel egy időben szintén ismeretlen
tettes Tahitótfalu, Visegrádi út és a Patak utca
kereszteződésében 2 darab árokfedelet tulajdonított el.
Mindkét bűncselekmény esetében az elkövető veszélyeztette a közlekedés biztonságát és összesen 170 000 Ft
kárt okozott a lopással.
A Rendőrség ez úton kéri, hogy aki információval
rendelkezik a bűncselekménnyel vagy annak elkövetőjével
kapcsolatban, az jelentkezzen személyesen a Szentendrei
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy
telefonon a 06-26/310-233 telefonszámon, illetve a szentendrerk@pest.police.hu internetes e-mail címen.

A TIGÁZ csövei

Az ismert pomázi fűtés, víz, gázszerelő mester dühöngve érkezik az egyik ügyfelétől. Képzeld, mondja,
hogy jártam délelőtt a TIGÁZ-zal.

„Az ügyfél jóváhagyott szerelési terve szerint beszereltem a lakásába a gázt. Hívtam a TIGÁZ szakemberét,
hogy vegye át a munkát. Semmi baj nem volt, hiszen
évtizedek óta a szakmában vagyok. Már éppen alá akarta írni, hogy minden rendben, amikor a nála lévő, a
TIGÁZ-hoz beadott tervekre nézett és kijelentette: baj
van, mert az ő dokumentációjában vascsővel kellett volna szerelvényezni. Az enyémen viszont, amely módosított, fiatalabb és nyílván a TIGÁZ-hoz később benyújtott volt, rézcső szerepelt. Tudni kell, hogy évek óta
mindkettő elfogadott. Azonban abban a központban,
ahonnan az átvevő jött belső utasításba adták, hogy a
vascsövet kell előnyben részesíteni. Tehát ha egy tervben rézcső szerepel elfogadják és engedélyezik, de örülnek annak ha helyette mégis vascsövet találnak. Fordítva viszont nem megy a dolog. A rézcsövet vasra kell
cserélni.”
Mi történik ezután? Az ügyfélnek újra kell terveztetnie
a gázt, esetleg elfogadják a módosított és számtalan
helyen alkalmazott rézcsöves megoldást. Vagy vascsővel kell szereltetnie az egészet. Újabb pénzkiadás, idő és
munkaráfordítás. Arra, ami már kifogástalanul készen
van.
V
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HIRDETÉS
Utcai üzlethelység

20 négyzetméteres
felújítva eladó/kiadó a
Beniczky utca 23-ban.
3.1 millió/45ezer/hó
06-30-9-421-362
Olcsó, felújított,
egyszobás lakások
eladóak Pomázon, a
Beniczky utca 23-ban.
3.9 és 5.1 millió forintért.
06-30-9-421-362

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

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás,
biztosítótáblák, kapcsolók, csatlakozók
cseréje) gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20 -971-0471

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.

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

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

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

Október

14-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Október
21-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Október
23-án 8.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Október
28-án 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
November
1-én 8.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
November
4-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
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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.
Érdeklődni: Sáfrány Irma

06-70-316-81-22

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 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

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

Gobelin hímzés

40 X 50 cm-es,
előfesetett gobelin
elkészítését vállalom,
előzetes
megegyezés alapján.
Zongora Györgyné
Tel.: 06-30-698-8982
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

Hirdessen
a Pomázi
Polgárban!
Hirdetésfelvétel:
06-20-340-52-88
REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)
Szalagfüggönyök,harmonikaajtók,
napellenzők, szunyoghálók,
fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, 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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