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November
negyedike

November negyedike… Imre herceg, Szent István királyunk fiának
szentté avatásának napja az Úr
1083. esztendejében. Egy kegyelettel teli lap a magyar történelem
nagy könyvében. Az is maradhatott volna tán, ha majd 900 évvel
később nem fog fegyvert a magyar, hogy kivívja a szabadságot,
és nem fognak fegyvert, mások,
hogy elvegyék tőle azt. Hát nem
különös játéka ez a sorsnak? S
nem különösebb-e, hogy Imre
herceget az ifjúság védőszentjeként tartják számon? Hiszen 1956.
november negyedikén fiatal emberek, huszonéves munkások és
egyetemisták néztek szembe a
szovjet tankokkal az egyenlőtlen
utcai harcokban.
November negyedike… Az események kora hajnalban kezdődnek, amikor az orosz tankok
megindulnak Budapestre. Kádár
János fegyverek mögül, az ungvári
rádióból üzen, hogy ”akik a mozgalomba becsületes, hazafias
szándékkal kapcsolódtak be”,
azoknak nem lesz bántódása és
számtalan, októberben megfogalmazott követelés teljesülni fog…
Kádár János fegyvere innentől
nemcsak a tank, hanem a szemenszedett hazugság.
November negyedike… sorsfordító nap ez egyének csoportok és a
magyar nemzet egészének életében. Sorsfordító lett Katona Sándor pomázi lakos nyomdász, a
dicső napokban a közrendet
áldozattal és felelősséggel vigyázó
nemzetőr számára, hiszen a vérben, gyalázatban és hazugságban
születő rendszer három hónap
múlva kioltotta életét gyávaságból, kegyetlenségből vagy ki tudja
milyen aljasságtól vezérelve.
November negyedike… Különös
módon 1956-ban is éppúgy vasárnapra esett, mint most. És hogy a
figyelmes olvasó talán mélyebb
összefüggést is láthat az akkori és
a mostani helyzet a szabadságunkra az önállóságunkra törő erők és a
függetlenségünket megtartani vágyó hazafiak örök küzdelmében az
talán nem a véletlen műve.
November negyedike… Bibó István, a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, Nagy Imre
kormányának utolsó parlamentben
maradt tagjaként írja meg kiáltványát a magyarokhoz, a világhoz.
Utolsó szavai múltat, jelent, jövőt
fonnak egybe történelmünkben:
„Isten óvja Magyarországot! Sz.T.
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Mentőöv az önkormányzatoknak

Vicsi László átadja a Pomázért díjat Hangya Józsefnek

Az október 30-ai testületi
ülés hangulatán érződött
dr. Orbán Viktor miniszterelnök október 27.-i bejelentésének hatása, mely
szerint a kormány 612 milliárd forintot szán 1956
eladósodott önkormányzat
megsegítésére. A képviselők a média hétvégi híradásaiból tájékozódtak a
terv lényegéről. Vicsi László polgármester - aki részt
vett a kormányfői tájékoztatón - utolsó napirendként részletesebben ismertette a Pomáznak várhatóan juttatandó támogatás mértékét.

- Amikor bevezetésként azt
kérdeztem Öntől, hogy hol
a fényképész, meglepetten
nézett rám. A tréfát magyarázva hozzátettem: most
olyan derűs az arca, hogy
erre kellene kicserélni az
újságban megjelenő fotóját.
- Na, igen. Szombaton, a miniszterelnök bejelentésekor,
és most itthon is hosszú idő
után éreztem, hogy jó pol4 Pomázi Polgár

gármesternek lenni. Ha minden úgy történik, ahogy várjuk, végre a városért dolgozhatunk. Amiért megválasztottak az emberek, a járdákért, az utakért, mindenért,
ami a lakosság javára szolgál. Ha megszabadulunk az
adósság ekkora részétől, újra tartalommal telhet meg
az önkormányzatiság. Még
most sem merem elhinni az
egészet. Megszűnhet a görcsös pénzgyűjtés, hogy eleget tudjunk tenni a negyedévenkénti súlyos adósságtörlesztésnek. A változást
külső jelek is mutatják. A
számlavezető bankunkból
felhívtak, s tőlem érdeklődtek, hogy miként akarja a
kormány megoldani az önkormányzatok gondjait. Azt
válaszoltam, hogy kérdezzék meg dr. Orbán Viktor
miniszterelnököt. A fényképész meg várjon addig,
amíg a megállapodást aláírjuk a kormánnyal.
- Gondolom, hogy mint
fideszes politikus nagy
büszkeséggel fogadta a kormánya intézkedését.
- Ez nagyon nagy dolog.
Eddig egyetlen kormány
sem segített az önkormányzatokon. Minden elfogulat-

lan lakos beláthatja, hogy a
kormány felismerte: az önkormányzatok
magukra
hagyva nem tudnak kikapaszkodni abból az adósrabszolgaságból, amibe javarészt az MSZP-s korszak
taszította őket. Bátor lépés
volt ez ebben a nehéz gazdasági és világpolitikai helyzetben. Nem tesznek különbséget a települések között,
nem számít, milyen színezetű a vezetés, a lényeg, hogy
2013. január 1-jétől tiszta
lappal induljanak az önkormányzatok. Nem keresnek
bűnbakokat, hogy ki, vagy
kik a felelősök az eladósodásért.
- Térjünk ki arra, hogy mi
mit várhatunk az adósságrendezéstől!
- Pomáz sajátos helyzetben
van. A mi nehézségeinket a
2002. és 2006. között hozott
rossz döntések és szerződések okozzák. Nálunk nincsenek öncélú érdekeket
szolgáló beruházások. Az
egy főre eső adóbevétel
alapján a 60 százalék körüli
adósságsegítés kategóriájába kerültünk. Az összes hiteleink meghaladják a három milliárd forintot. Ha a
60 százalékos támogatással
számolok, az állam ebből
két milliárd körüli összeget
vállal el. Ez nem azt jelenti,
hogy a fennmaradt kb. 40
százalékot nem kell fizetnünk. De ekkora teher mellett a tavaszi és őszi adóbevételeink lehetővé teszik a
lakosság bevonása mellett a
fejlesztéseket.
- Mit kér a kormány cserébe a „megmentésünkért”?
- A személyi jövedelemadóból elviszi az eddig nálunk
maradt 8 százalékot. A gépjárműadó eddig a miénk
volt, most 60 százalékára a
központi költségvetés tart
igényt. Csak a feladatok
finanszírozására
kapunk
pénzt. Ezzel szemben számtalan közigazgatási ügyet
átvesz a kormányhivatal.
- Milyen feladatok maradnak nekünk?
- Az iskolák épületei, mint
vagyontárgyak maradnak,
azokat természetesen mi

tartjuk fenn. Miénk az
egészségügy, az úthálózat, a
közvilágítás. Ezekért a polgármesteri hivatalban maradó 37 dolgozó felel. Az
egész földszintünk kormányhivatal lesz, ezen belül
működik tovább az okmányiroda is. Reggel 8-tól
este 8-ig tart majd nyitva. A
13 járási településből Pomáz
a második legnagyobb feladatrendszert kapja. Megkockáztatom, hogy nem csökken, hanem növekszik a
jelentőségünk.
- Jelenleg 66 hivatalnoka
van a városházának. 37-en
maradnak. A többiekkel mi
lesz?
- Örömmel mondhatom,
hogy senki nem maradt
munka nélkül. Hárman
nyugdíjba mentek, a többieket átvette a kormányhivatal.
- Az október 23.-i ünnepséget több jelenlévő dicsérte. Önnek mi a véleménye?
- Az utóbbi években rendre
színvonalasak ezek a rendezvények. Most is az volt.
Kiosztottuk az önkormányzat elismeréseit azoknak,
akik kiemelkedő munkát
végeztek. Egy díszpolgár és
két „Pomázért” kitüntetés
talált méltó gazdára. Megtiszteltetés számomra hogy
a városunk nevében én
adhattam át ezeket az elismeréseket.
- Úgy tudom ön is kapott
kitüntetést…
- Minden évben, október 23.
előtt az Országos Polgárőr
Szövetség nagygyűlést rendez. Ott kaptam Kopácsi
Sándor Polgárőr Érdemrendet a szövetség elnökétől.
Érdekesség, hogy Lezsák
Sándorral, az országgyűlés
alelnökével együtt vehettem
át. Ő azonban gyakorló polgárőr, Lakitelken havonta
egyszer szolgálatba is megy.
Az egész csarnokban egyedül én voltam „civil”,
vagyis nem polgárőr. Ezért
különösen nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés.
- Vicsotka

KULTÚRA

A Dixieland aranycsapata
Pomázon

Benkó Sándor a dixieland Puskás Öcsije, mindent elért, amit
ember ebben a műfajban elérhet.
A zenei díjak, kitüntetések, koncertek, lemezek számán, személyén
túl találunk rá arra, ami csak kevesek
sajátja, s ami nem maradhat rejtve. A
Benkó Dixieland Band 55 éve
fogalom. Olyan magyar világmárka, amely a legnagyobb
sikerek ellenére sem feledte
az első, otthont adó klubkoncertek hangulatát. A Török
Pál utcai Benkó Klub szinte
egyidős a zenekarral: mára
40.000 tagja és vagy 40
órányi mindenki számára
elérhető BDB kottája van.
Benkóék 25 órás aktív

Debussy in Jazz

A 2011-es sikeres Liszt in Jazz
című műsor után Nagy János
zongoraművész, Erkel-díjas zeneszerző és Frankie Látó hegedűművész Claude Debussy születésének 150. évfordulója alkalmából a francia zeneszerző
műveinek feldolgozásait adta elő
októberben Debussy in Jazz
címmel a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában.

Nagy János és Frankie Látó a komolyzene és a jazz határfelületein
alkotó előadók, kezük alatt Debussy művei jazzes átdolgozásokban
jelentek meg. A két magasan
képzett előadóművész kiválóan
egészítette ki és inspirálta egymás
improvizációját ezáltal a közönség
egészen egyéni látás és hangzásmódot ismerhetett meg.
Debussy zeneszerző, zongoraművész, karmester volt egyszerre aki
a romantika talaján keresett új
utakat. Fiatalkorától kezdve a kor
haladó költőinek és festőinek
stílusát követte, s kitartóan kereste
azt a zenét, amely a maga nyelvén
e művészek világát tükrözi. Aligha
neheztelne tehát a két tehetséges
művészre az újszerű feldolgozásért.
Nagy János a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-zongora,
jazz zeneszerzés, hangszerelés
szakán szerezte diplomáit. Karrierje során számos neves jazz
zenésszel játszott együtt, illetve

készített felvételeket, (például Al
Di Meola, Dewey Redman, David
Murray, Tony Lakatos). Tizenkét
szerzői lemeze jelent meg különböző előadási formációkban.
2002-ben egyfelvonásos operát írt,
2003-ban pedig Malek Miklóssal
feldolgozta Bizet Carmen című
operáját. Átiratukban egy új mű
született, mely a jazz, a klasszikus
és a kortárs zene izgalmas ötvözete.
Látó Ferenc - művésznevén Frankie Látó - apai és anyai ágon
egyaránt zenész dinasztiából származik. 1989-ben beiratkozott a
Boulougne-i Konzervatórium és
Főiskolára. A jazz-hegedülés
fortélyait Didier Lockwood francia jazz-hegedűstől, a híres Stephane Grappelli kedvenc tanítványától tanulta. Olyan kiváló
zenészekkel játszott együtt, mint
Joe Murányi, Dave Samuels, Sam
Rivers, Mike Stern. Ars poeticája,
hogy a Django Reinhardt és a
Stephane Grappelli által képviselt
zenei stílust játékával tovább képviselje, s az „old school” swinget
és a modern jazzt ötvözze az
öthúros hegedűn.
A 70 perces műsorban olyan
művek feldolgozásai szerepeltek,
mint a: Reverie, Serenade of the
Doll, Clair de Lune vagy a Ballet.
A koncertet a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
(forrás:twmi.hu)

koncert repertoárral rendelkeznek. A hét zenész
él-hal a dixiért. Az átkos 3 T-korszakban ők
voltak azok, akik az igaz értelemben vett jó hírét
vitték az országnak. Ha felmennek a színpadra,
mindig elegánsak, egységesek és elementárisak.
Áprilisban a Benkó Sándor – klarinét, zenekarvezető, Nagy Iván – pozán, ének, Gáspár Pál –
bendzsó, Szalóky Béla – trombita, Halmos
Vilmos – zongora, ének, Csikós Miklós – bőgő,
Kovacsevics Gábor – dob - összeállítású zenekar jubileumi koncertprogrammal jelentkezett.
A Művészetek Palotájában indult országos turné
minden állomása zajos sikerrel robog. A sorozat
egyik állomása november 22-én csütörtökön 18
órától a Pomázi Művelődési Házban lesz.
Jegyek elővételben és az előadás napján is
kaphatóak. www.pmhkpomaz.hu. Tel: 325-163,
20/228-2135.
G.S.

Gratulálunk
tanár úr!

Kiss János festőművészt, a Pomázi Bauhaus
Festőiskola vezető tanára 85 éves. Születésnapján levélben köszöntötte L. Simon László,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős államtitkára és Dr. Cser-Palkovics
András, az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának elnöke.
Ezúton kívánunk mi is jó egészséget és munkájához további sikereket!

Pomázi Polgár 5

ÖNKORMÁNYZAT

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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Útjavítások több
utcában

Útburkolat helyreállítási munkálatok kezdődnek a Levendula utcában, a Levendula-Ibolya utca sarkán, az Ibolya –
Liliom sarkon, valamint a Margaréta utcában kb. 820 négyzetméternyi felületen. Az adott helyeken balesetveszélyesen
kimosott, földdel illetve kővel borított útszakaszok helyreállítása 5cm vastag hengerelt aszfalttal történik.
Földútjavítási munkák indulnak a Török Ignác, a Kis Ernő és
a Tél utcákban és az önkormányzat a Szegfű és az Árvalányhaj utcák javításáról is gondoskodni fog.

Kedves Pomáziak!

A katasztrófavédelmi törvény (2011.évi CXXVIII.tv.) településünket is kötelezi arra, hogy létrehozzon egy olyan polgári védelmi szervezetet, amely a városunkat ért természeti
csapás (árvíz, nagyobb viharkár), vagy más katasztrófa esetén segítséget nyújt a rászorulóknak, részt vesz a mentési
munkálatokban.
E polgári védelmi szervezetbe önkéntes és kötelezett személyek kerülhetnek bevonásra. Az 1999-es árvíz idején nem
volt szükség a lakosságot kötelezni a mentési munkában
való részvételre, hisz nagyon sokan önzetlenül építették a
gátakat, töltötték a homokzsákokat és a példás összefogás
eredményeként településünk nagyobb tragédia nélkül vészelte át a nehéz időket.
A törvény előírásainak is eleget téve, de a józan észre is
hallgatva előre próbálunk felkészülni egy esetleges természeti katasztrófa bekövetkezésére és a majdani segítségnyújtásba bevonható 18 év fölötti pomáziakat keresünk, akik
felvállalják, hogy baj esetén segítséget nyújtanak embertársaiknak.
Ha úgy érzi, hogy számíthatunk Önre, vész esetén és tenni
szeretne a városért, a szomszédaiért, barátaiért, a családjáért,
kérem jelentkezzen személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon: (26/814-381 Titkárság) illetve a
pomaz@pomaz.hu e-mail címen
Az önkénteseknek egy adatközlő lapot küldünk el, amelyben
a jelentkezés beérkezését igazoljuk vissza és az adatokat
pontosítjuk.
Várjuk jelentkezésüket!
Vicsi László
polgármester

Hírek
röviden
Megállapodás a
kormányhivatallal

ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli testületi ülés az átadásról

A járási átalakulás miatt senki sem veszti
el munkáját

Október 18-án pénteken 14 órakor
Szentendre város dísztermében a 13
település polgármesterével együtt,
ünnepélyes keretek között Vicsi
László polgármester aláírta a Pest
Megyei Kormányhivatallal kötendő
megállapodást a járási hivatal kialakításáról

KEOP pályázat

Pomáz képviselőtestülete határozatot hozott a KEOP-1.1.1/09-11
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” ez évben nyertes pályázatának támogatási
szerződéséhez szükséges nyilatkozatokról. Ezek alapján egységes
hulladékgyűjtési, -szállítási és -kezelési rendszer épül ki, a szelektív
hulladékgyűjtés fejlesztési (új gyűjtőszigetek és házhoz menő szelektív
gyűjtés bevezetése egyes sűrűn lakott településeken) történik, hulladékudvarok létesítése, komposztálók telepítése valósul meg.

Kitüntetések

Az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke a polgárőr mozgalomban
végzett tevékenysége elismeréseként Dézsi Lászlóné és Murin Mihály polgárőröket a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben
részesítette. Az OPSZ elnökének
megbízásából a kitüntetést Verebes
Istvánné a Pomázi Polgárőrség elnöke és Vicsi László polgármester
adta át.

Könyvtárvezetői megbízás

Pomáz képviselőtestülete október
30-án megtartott rendkívüli közgyűlésén úgy határozott, hogy a
művelődési ház és könyvtár könyvtárvezetői állására pályázat kiírása
nélkül 2013. január elsejétől magasabb vezetői megbízást ad a beosztás ellátásához szükséges feltételekkel rendelkező Boros Ernőnének. A megbízás három évre szól.

Nemzetiségi beszámolók

Októberi 16-án a soros testületi ülésen a képviselők elfogadták a pomázi német, roma, szerb és a szlovák
nemzetiségi önkormányzatok ez évi
beszámolóját.

A Városháza alsó szintje a kormányhivatalhoz kerül

A törvényesség, az átláthatóság és a hatékonyság növelése volt a
cél, amikor a parlament megalkotta a járások kialakításáról szóló
2012. XCII. törvényt. Nyilván az idő dönti el, hogy így lesz-e.
Mindenesetre a végrehajtásában a kezdeti, gyakran túlzó találgatások után felpörögtek az események. Pomáz város önkormányzata a rá háruló feladatoknak igyekezett maradéktalanul eleget
tenni. Elsőként is a felállítandó járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást készítették elő október 8-án a rendkívüli testületi ülésen.
Az ülés egyetlen napirendi pontjának
előterjesztéséből kiderült, hogy a
vonatkozó törvény rendelkezése alapján, a települési önkormányzatok mindazon vagyona leltár szerint, amelyek a
jogszabály által meghatározott államigazgatási feladatok ellátását biztosítja,
2013. január 1-jén a feladat ellátásának
időtartamára a Magyar Állam ingyenes
használatába kerül. Ennek részletkérdéseit városunk polgármestere, és a
megyei kormánymegbízott közötti
megállapodás rendezi. A járási hivatalhoz kerül számos államigazgatási feladat, melyet a vonatkozó Kormányrendelet meghatározott. Ezek elsősorban
az okmányirodai feladatok, a gyámügyek és a gyermekvédelmi, a szociális,
a környezetvédelmi, továbbá az igazgatási ügyek.
Vicsi László polgármester tájékozatta
a testületet arról, hogy mivel a járási
hivatal több feladatot visz el az
önkormányzattól a további működéshez központi normatíva érkezik, vi-

szont meghatározott központi normatív
dolgozói létszám is tartozik hozzá. Így
a több mint 60 fős létszámú hivatalból
37 fős marad.
A polgármester megnyugtatott mindenkit, hogy a hivatali dolgozók közül
jelen állapot szerint senki nem kerül az
utcára. Akinek a munkakörére az új
struktúrában már nem lesz szükség azt
a Kormányhivatal - három nyugdíjba
menő dolgozón kívül - átveszi. Rendkívüli módon átalakul az önkormányzat január 1-től, és mint az előterjesztés
tartalmazza a városháza földszintje teljes mértékben a Kormányhivatalhoz
fog tartozni, az ott lévő irodai és egyéb
felszereléssel (számítógépek, nyomtatók stb.) együtt.
A képviselőtestület a járási kormányhivatal kialakításáról szóló megállapodást 10 igennel ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, és ezzel
felhatalmazta a polgármestert és jegyzőt a megállapodás aláírására.
pp
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Elismerés

a
polgármesternek

Rangos kitüntetést, a Kopácsi
Sándor Polgárőr Érdemérmet
vette át Vicsi László, városunk
polgármestere Túrós Andrástól
a polgárőrség országos elnökétől. A díjat a polgárőrség legfontosabb kitűntetésének tartják és általában ritkán kapja
meg nem polgárőr személy.

Október 6-ra emlékeztünk

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket, és megköszönöm
Önöknek, hogy ezen a szombat estén
eljöttek, hogy fejet hajtsanak az aradi
vértanúk emléke előtt.
Az aradi vértanuk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt
Aradon végeztek ki.
Az Aradon kivégzett honvédtisztek
száma tizenhat. A nemzeti emlékezet
mégis 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így,
gyakran használva a tizenhárom aradi
vértanú elnevezést. Pedig, 1849 augusztusa és 1850 februárja között
Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki.
1849. augusztus 22-én Ormai Norbert
honvéd ezredest, Őt, szokták az első
aradi vértanúnak is nevezni. 1849.
október 25-én Kazinczy Lajos honvédezredest, (Kazinczy Ferenc fiát)
1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét.
De, megemlíteném Lenkey János honvéd vezérőrnagyot is, aki az aradi várbörtönben halt meg.
Az ítéletek kimondása, a kivégzések
mikéntje és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. A legtöbb
bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért Őt illette volna az
utolsó hely, de Haynau személyes
bosszúja ezt is felülírta és így gróf
Vécsey került az utolsó helyre.
Október 6.-án többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelük8 Pomázi Polgár

ben. Mikor fél hatkor először a golyó
általi halálra ítélteket - Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették a kirendelt katonaság elé.
12 katona állt fel velük szemben töltött
fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk kardjával intett, a lövések eldördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss
Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért
három katona közvetlenül elé állt, s rá
is leadták a halálos lövéseket.
Ezután következtek az akasztófára ítélt
tábornokok a következő sorrendben:

Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner
György, Knezich Károly, Nagy-Sándor
József, Leiningen-Westerburg Károly,
Aulich Lajos, Damjanich János és
Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának
köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseynek már nem volt kitől
búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich
kezét.
A kivégzést követően az elítélteket
elrettentésül közszemlére tették ki,
majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el.
Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért
illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték hol a bitófa elé, hol
mögé, majd melléjük döntötték a bitófa oszlopait is.
Ugyanezen a napon végezték ki az első
felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.
„Engedjék meg, hogy végezetül a Szózat 3 sorával fejezzem be megemlékezésemet.
A honosításnál minden alkalommal
elmondom e sorokat….
„-A nagy világon e kívül nincsen számodra hely...
Áldjon vagy verjen sors keze....
- Hazádnak rendületlenül légy híve oh
magyar...”
Kósa Anikó alpolgármester
ünnepi beszéde

Családi nap

Hihetetlen nyár végi idő köszöntött ránk szeptember
29-én, amikor felkerekedett a Mátyás suli a pilisszentkereszti Klastom-forrás mellé egy kellemes napot eltölteni.
A szervezők és segítőik
mindent megtettek, hogy
rengeteg élménnyel gazdagodjon minden résztvevő.
Ökoiskola lévén, külön
hangsúlyt fektettünk a természet védelmére, 2 mobil
wc és egy konténer is azt
szolgálta, hogy ne hagyjunk
magunk után maradandó
nyomot a természetben. Külön buszokkal és autókkal
érkeztek a családok a tisztás
melletti parkolóba, ahol már
javában tartott az ebéd
előkészítése. 10 órakor elkezdődtek a vetélkedők, ezek
a rengeteg jelentkező csapat
miatt alig akartak véget érni.
A versenyek lebonyolítását
Kolozs Gitta, Kiss Éva, Mikula Ildikó, Hídvégi Eszter,
Tóth Julcsi és Áts Miklós

segítette. A megmérettetés
csapatfutással indult, majd
következtek a sor- és váltóversenyek. Ebéd után sokan
lepihentek, de azért még
páran képesek voltak mozgásra, játékra, egészen az
eredmény kihirdetéséig. Az
élen hármas holtverseny
alakult ki, ők kapták az
ajándékcsomagot, de egy
szelet csokit minden lelkes
résztvevő gyermek kiérdemelt. Köszönjük a főszervezőknek (Ácsné Horváth
Szilviának, Kiss Évának és
Kolozs Brigittának) valamint
segítőiknek a gondos szervezést és lebonyolítást, a
zseniális szakácsoknak (Rupert Vilmosnénak, Molnár
Lászlónak, Inczédy Zoltánnak, Gillinger Lászlónak) a
finom ételeket, Almádi Andrásnak az alapanyag beszerzését és a szállítást,
Walkó Árpádnak a 3. üst
szállítását valamint minden
kedves családnak a részvételt!
-kn-

Ragyogó nap virradt a
Mátyás Király Általános
Iskolára október 13-án,
szombaton, aminek leendő
elsőseink és az SZMK dolgos kezű tagjai egyaránt
örültek. Két program zajlott ugyanis egyidejűleg
iskolánkban, mind a kettő
nagy sikerrel.
8.00-tól kezdték a szülők a
munkát az udvaron. Néhány
apuka beállította az új asztalt, lecsiszolta a padokat, a
többi szülő a pálya körül
tüsténkedett: rögzítették a
meglazult vagy kiesett gumitéglákat, gyomláltak a
téglák között, összesöpörték
a lehullott leveleket és a

szemetet. A lecsiszolt padok
és az új asztal lefestésében a
gyerekek is segítettek. Az
udvaron kívül a bejáratnál is
történt változás, ahol a kiégett lécek helyére tettek be
újakat. Közben a bográcsban finom pörkölt készült,
amit jóízűen fogyasztottak
el a dolgos szülők és gyerekek.
10 órától leendő elsőseink
szüleikkel érkeztek az iskola
épületébe, az őszi szöszmötölő foglalkozásaira. Az
igazgató néni köszöntő
szavai után mindenki választhatott a két Éva néni
sportfoglalkozása vagy Kati, Juli, Ibolya és Györgyi
néni kézműves foglalkozása

Őszi szöszmötölő a Mátyásban

OKTATÁS

Erntedankfest és
születésnap a német
iskolában

A hagyományápolás jegyében minden évben megtartjuk iskolánkban a régi
időket felelevenítő betakarítási, hálaadó ünnepségünket, az Erntedankfestet.
Idén ezen ünnepségünk
keretében köszöntöttük 10
esztendőssé vált német
néptánccsoportunkat.
Kedves szülinapi meglepetésként pályázatot nyertünk az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségénél, így a
program összeállítása a szokásosnál már jóval korábban
megtörtént: vendégeket hívtunk, szülők tették meg felajánlásaikat, diákjaink készültek verssel, dallal, tánccal, gyűjtöttük a régi fényképeket.
Egy nappal az ünnepség
előtt összeállítottuk a fotókiállítást, elrendeztük a fogadóteret, előkészítettük a
kellékeket.
A nagy nap reggelén már fél
8-kor nyüzsgés volt a
helyszínen. Dolgoztak a
hangosítók és teremrendezők, a díszítők a háttérről
gondoskodtak, a szereplők
próbáltak, a konyhában készült a tea, nemzetiségi
ruhás hostessek várták a
meghívottakat, csoportokat.
Az utaztatásban részben

Melcher Róbert cége segített.
A műsor 10 óra után pár
perccel kezdődött. Figyelemmel hallgattuk az őszhöz
kapcsolódó verseket, dalokat. Jó volt látni, hogy nem
csak a kicsik, hanem a nagyobbak is élvezik a néptáncot, és fontosnak tartják a
német kultúra őrzését.
Ünnepségünk második részében köszöntöttük alapító
táncoktatónkat,
Grőszné
Manek Tímeát. Ő és jelen
tanárunk, Taryné Páni Gabriella adott át egykori és
mostani táncosainknak egy
kis emléknyakláncot 3
gyönggyel (kék-fehér-fekete, a táncosruha színei,
Koncz Dezsőné kolleganőnk műve). Ugyanezen
ajándékkal köszöntük meg
vendégszereplőink munkáját is.
Ezután bontottuk meg a
meglepetés-születésnapi tortát: a gyertyák elfújását
követően Gabi (oktató,
cukrász és szülő is) vágta
meg a saját készítésű hatalmas édességet, és osztotta
szét az ünneplők között.
Meghívott vendégeinktől
boldogan hallottuk, hogy
szerintük ez egy szép, kerek,
valóban jubileumi program
volt, és mindenki jól érezte
magát.
Polyák Mária

közül. Gréti és Judit néni
népi játékokkal várta a kicsiket, aki pedig megszomjazott, Ildikó és Barbi néni
valamint férje, Csaba bácsi

segítségével mustot préselhetett magának. A szülők
közben a leendő elsős tanító
nénikkel beszélgethettek.
-knPomázi Polgár 9
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Emlékezés 1956-ra

A gyönyörű, szemet, szívet gyönyörködtető napfényes idő
inkább szeptember elejét idézte. De a nagyszámú ünnepelni
összegyűlt polgár lelkében október legfényesebb napjait
keltette életre az 1956–os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség. Dr. Mosolygó Péter a görögkatolikus egyház parókusa beszében kiemelte az emberi önfeláldozás, odaadás nagyságát. Az ünnepi műsort a Theatrum
Hungaricum színészei adták. Előadásukban elhangzott töb-

Főhajtás a hősök előtt

10 Pomázi Polgár

bek között Márai Sándor: Mennyből az angyal és Illyés
Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse. Az 1956-os
emlékműnél tartott rendezvényt követően a Városháza
parkjában lévő emlékhelynél Vicsi László polgármester és
Kósa Anikó alpolgármester helyezték el az önkormányzat
koszorúját, majd a pártok, illetve a civil szervezetek is lerótták kegyeletüket a mártírok előtt.
pp

A mártírhalált halt Katona Sándor családja

AKTUÁLIS

Emléktábla Katona
Sándornak

Katona Sándor nyomdászt, pomázi lakost
fegyverrejtegetésért igazságtalanul ítélték
halálra 1957 februárjában. Városunk mártírjának Guszter János kezdeményezésére október
22-én példaértékű összefogással emléktáblát
avattak. Az ünnepségen Katona Sándor lánya
Szlávikné Katona Mária mondott beszédet
felelevenítve édesapja életét, az októberi és
novemberi eseményekben játszott szerepét és
elítélésének torokszorító körülményeit. Fellépett a Teleki-Wattay Művészeti Iskola vegyeskara, majd Sarkadi Attila Bartal Klári
1956 című versét adta elő. Fajcsák Tibor főtiszteletű plébános atya megszentelte, Nyilas
Zoltán református lelkész megáldotta az
emléktáblát, Szűcs László alkotását. Az ünnepség zárásaként a megjelentek elhelyezték a
kegyelet és tisztelet gyertyáit, virágait, és koszorúit.
pp

Kitüntetettek

A hagyományoknak megfelelően a város képviselőtestülete októberi ülésén kitüntetéseket adományozott a kiemelkedő munkát végzett polgároknak. Pomáz Díszpolgára lett Rákos István, „Pomázért” kitüntetést kapott
Mócsai Jánosné, a Porpáczy Aladár kertbarát Egyesület
elnökségi tagja és Hangya József polgárőr. A megtisztelő
díjakat az október 23-ai ünnepségen Vicsi László polgármester adta át.

Rákos István helyi vállalkozóként szakmája terén nyújtott
több évtizedes munkássága valamint a helyi lakosság érdekében végzett önfeláldozó segítőkészsége elismeréseként
kapta meg a díszpolgári címet. Rákos István lapunknak
elmondta, hogy a 30 éves eredményes vállalkozói munkáját
ismerték el. 1981-ben nyitotta a Rákos-pincét, 1985-ben a
panziót, 1991-ben a Kara-hotelt, 2000-ben a pecsenyesütőt,
2006-ban az önkiszolgáló éttermet. 2012. november 5.-én,
mire ezek a sorok az olvasók elé kerülnek, az étterem mellett megnyílik a piac, ahol a kistermelők, a zöldség, ruha és

Mócsai Jánosné
átveszi a Pomázért díjat

Rákos István városunk díszpolgára

régiségkereskedők árusíthatják portékáikat. Rákos István 35
embernek ad munkát, főként pomáziaknak. A legnagyobb
örömmel tölti el, ha olcsón, jó minőségben látja el vendégeit
ételekkel, vagy ha segíthet másokon.
Mócsai Jánosné a város tisztaságáért tett erőfeszítéséért, és
a kertbarát egyesületben végzett közösségi munkájáért kapott „Pomázért” kitüntetést. 26 éve csatlakozott a kertbarátokhoz. Akkoriban mindenki kertet művelt, a tapasztalatok
átadása volt a fő céljuk. Az elmúlt években háttérbe szorult
a kertművelés, a település környezetvédelme, tisztítása, a
kulturális és közösségi munka, valamint a hagyományok
ápolása, az ország nevezetes helyeinek a megismerése kapott nagyobb hangsúlyt. Mócsai Jánosné 1990-ben az Országos Mezőgazdasági Kiállításon kapott oklevelet, két éve
az egyesületben a legmagasabb elismerést, a Berek Zsigmond Életút-díjat vehette át.
Hangya József Pomáz lakosságának, az állampolgárok
javainak védelme, a biztonság fenntartása valamint a bűnmegelőzés érdekében végzett színvonalas, áldozatos munkájának elismeréseként kapta a Pomázért kitüntetést.
Vicsotka
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Fűben, fában…

Szabó István pomázi méhész ősszel a
kertbarátok kiállításán és karácsonykor, gyermekek és felnőttek
százaival kóstoltatja a mézet, mert
meggyőződése, hogy abban van az
orvosság.

- Miért is orvosság a méz?
- Mert évezredes tapasztalatok bizonyítják a méz természetes készítményeinek jótékony hatását. Köztudott,
hogy nemcsak a fűben-fában, hanem a
kaptárban is sok az orvosság. A méz az
egészséges táplálkozás fontos alkotóeleme, étvágygerjesztő, könnyen
emészthető, serkenti a bélműködést,
tehermentesíti a cukoranyagcserét és
javítja az ellenálló képességet. Nem
előzhető meg és kezelhető vele minden
kór, de az egészségvédelem szempontjából óriási lehetőségeket kínál.
Mindezeket a mai kor embere igyekszik figyelembe venni.
- Elmondaná, hogy melyik méz milyen
betegségekre hatásos?
- Az akác fertőtlenítő, köhögés elleni
szer, alig tartalmaz virágport. A repce
alacsony savtartalmának köszönhetően
a gyomorsav túltengés jó orvossága. A
hárs kiválóan alkalmas hörghurutra,
láz enyhítésére, görcsoldásra. A napraforgó segíti a kalcium felszívódását.
A galagonya a szívre és az érrendszerre
gyakorol jó hatást. A vegyes virágméz
összetevői változatosak, a legtöbb enzimet tartalmazzák. A selyemfű a nyers
ételek ízesítője virágpor nélkül. A tormás akácméz a hurutos megbetegedések és a köhögés ellen nyákoldó
hatású. A torma illó olaja a mézben

oldódik, így a fogyasztása a gyerekek
számára sem kellemetlen. A virágpor
magas aminosav és ásványi anyag tartalmának köszönhetően csökkenti a
fáradtságot, a kimerültséget, jótékony
hatással van a vérkeringésre, vérképzésre.
- A méhek miből és hogyan készítik a
mézet?
- A virágok nektárjából és édesharmatából. Ezeket a kaptárba, a lépek sejtjeibe szállítják, majd többször szétkenik a nektárt a sejtek falán. Közben a
szárnyaikkal legyezve segítik a víz

elpárolgását. Az érlelési folyamat végén a megtelt sejteket viasszal fedik le.
Az elkészített méz szénhidrát tartalma
80-85, víztartalma 16-19 százalék. A
gyümölcscukor 34-41, a szőlőcukor
28-35 százalékarányban található
benne.
Az édes nedvből egy mézelő méh
egyszerre 60 mg-nyit is képes hazaszállítani. Általában 2 kilométeres
körzetben gyűjtenek, de akár 10 kilométerre is kirepülnek. Egy kilogramm
méz előállításához egy méhnek legalább 3 millió virágból kell a nektárt
összegyűjtenie. Egy kaptárban 30-50
ezer méh alkot egy családot, Egy
anyaméh, 2-300 here, a többi dolgozó.
- Laikus embernek megdöbbentő
számok és teljesítmény. Hogyan képesek erre ezek az apró repülő csodák?
- Szervezettséggel, tudatossággal, szorgalommal, közös erővel, munkamegosztással, kiváló kommunikációval, és
folytathatnám. Bizony az emberek
tanulhatnának tőlük.
- Tudom, hogy az iskolai végzettségének semmi köze a méhészethez.
Hogyan tévedt mégis erre az útra?
- Hobbiként kezdtem, először a családom és a magam örömére. Alapvető
célom a szórakozás, a feszültség oldása
és a kikapcsolódás volt a méhek
mellett, a tiszta levegőn. Aztán lenyűgözött az a varázslat, amivel a méhek
társadalma és élete megismertetett. A
törődést minőségi mézzel jutalmazzák,
amit mások hasznára is tovább tudok
adni.
V.

Hol járunk?

Előző számunkban a Szent Orbán kápolnát fotóztuk le, ahol
igen érdekes és értékes emlék található. A Teleki-Wattay
kastély tatarozásakor márvány szentségtartó került elő. Ezt
a katolikus templom kőkerítésébe helyezték, majd később
a szentségfülke átkerült a kápolnába. A szentségtartót, mely
országos műemléki védelem alatt áll, reneszánsz faragványok díszítik, a párkányon latin nyelvű felirat volt olvasható: „aki eszik e kenyérből örökké él”.
Mostani képünkkel gyakran találkozhatunk, ha városunkban
járunk kelünk. Szóval, hol járunk, mit, pontosabban kit látunk?

Köszönet nyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik részt vettek édesapánk, nagyszülőnk, Hlatki Pál ny. tűzoltó törzszászlós temetésén. Külön köszönetünket fejezzük ki Leidinger István
pomázi tűzoltó parancsnoknak és a pomázi tűzoltó zenekarnak, hogy aktívan közreműködtek abban, hogy hozzátartozónkat, tűzoltó tiszteletadás mellett helyezhettük örök
nyugalomra.
A gyászoló család
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Újabb jelentkezőket várnak

SPORT

Pomázi kyokushin karatésok sikere Karcagon

Október 20-án Karcagra utaztunk a
XII. Nagykun Kupára a szervezetünk Országos Bajnokságára. 12
éve vagyunk a verseny résztvevői.
Idén 270 versenyző érkezett. Köztük
a mi 10 sportolónk, akik igazán sikeresen szerepeltek, hiszen 6 dobogós helyezést értek el. Az arany és
ezüstérmek felnőtt, a bronzok gyermek kategóriában születtek.
Tordai Viktor és Mód Gergő a dobogó
legfelső fokára álhatott. Tordai Viktor
az új csoportjaink edzője Pomázon a
Művelődési házban. 15 lelkes ovissal
foglalkozik, valamint egy kis felnőtt
csapattal. Komoly Pomázi sikerünk is
volt. Hosszú Zoltán (képünkön balról)

Szomorú október a
focipályán

a pomázi lelkes felnőtt csapat oszlopos
tagja régen is sportolt, idén a harmadik
évet kezdte el a karatéban. Ősszel egy
kis biztatásra a versenyzésen kezdett
gondolkodni és edzeni. A versenyen
igazi harcos volt, erős ellenfelekkel.
Három küzdelméből kettőt megnyert
így lett második. Szeretném megemlíteni a pomázi csapatból a gyermek
kategóriában induló Gál Patrikot, aki
ugyan nem szerzett dobogós helyet, de
bátran küzdött és helyt állt. Büszkék
vagyunk rá is!
Bizonyára sokan nem tudják pontosan
mi is az a kyokushin karate. A versenyeken teljes erőből megütik és megrúgják egymást az ellenfelek. Igazi

valós, életszerű küzdelem zajlik. Aki
oda mer állni küzdeni, az bátor ember.
Erre a küzdelemre fel lehet edzésen
készülni. A heti 2 alkalom egy jó alapot
ad ahhoz, hogy egy erős emberré váljon bárki, akit ha bármilyen támadás ér
az életben, el tudja azt hárítani. Aki
beiratkozik hozzánk karatézni, a sok
tréninggel, küzdelemmel az meg tudja
magát és a szeretteit védeni, ha úgy
hozza a sors. Ezért kedves pomázi fiatalok, gyertek el edzéseinkre, ahol jó
hangulatú társaság vár, ahol egy dinamikus egyesületben sportolhattok,
ahol versenyezhettek, edzőtáborozhattok és a távolkeleti kultúrába is bepillanthattok.
Az elmúlt 2 év alatt Pomázon remek
karate csoport alakult. Lelkes gyerekek, lelkes szülőkkel, akik minden
edzésre igyekeznek eljönni. Az idei
évtől a meglévő csoport mellett ovis és
felnőtt csoportunk is elindult. Várjuk a
jelentkezését az új karatésoknak Pomázon. Az első edzés ingyenes. Gyermekedzés 6-14 éves korig: Szerdán
17.00-18.30, Pénteken 16.30-17.30-ig.
Edző: Marossy Károly (06-20-7751659) Felnőtt edzés 14 éves kortól
Szerdán 18.00-19.00. Edzők: Marossy
Károly és Tordai Viktor. Ovis edzés:
Szerdán 17.00-18.00-ig. Edző: Tordai
Viktor (06-20-423-2804)
Érdemes elkalandozni kicsit a megújult honlapunkon (www.senseimarossy.hu), sok videóval edzéseinkről,
versenyekről, hátha valaki kedvet kap,
hogy ennek a baráti társaságnak a
tagjává váljon!
Marossy Károly 4. dan Klubvezető

Megtorpant a Pomáz Ico Se felnőtt gárdája az elmúlt hónapban. Négy mérkőzésen
egy pont: ez bizony valóban szomorú mérleg. Október 6-án a Göd csapatát fogadtuk
és kettő nullás vereséget szenvedtünk,
majd Dunabogdányba látogattunk, ahol
egy nullra kaptunk ki. Október huszadikán
azt a Perbált fogadtuk, aki eddig nagyon
jól szerepel a „megye kettőben”. Sajnos
ellenünk is jól játszottak és kettő nullra
nyertek. A szombati vereségsorozatot végül 28-án vasárnap Mogyoródon sikerült
megtörni egy döntetlennel (2:2). Csapatunk a 11. forduló után 12 ponttal a 9.
helyen áll.
Remekül szerepelnek viszont U19-es
fiataljaink, akik októberben zsinórban
három győzelmet arattak és csak a Mogyoród ellen játszottak döntetlenre, így
összesen 22 ponttal az 5. helyen állnak.
pp
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SZOLGÁLTATÁS

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3., Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

November

9. péntek 10:00 Világszép Nádszálkisasszony, meseelőadás a Nektár Színház előadásában
belépő: 600 Ft
18.00- 21.00 A Sirocco Együttes Retró Táncpartija
belépő: 800 Ft
18.00- 21.00 PAKK ingyenes filmvetítés: Bíbor és fekete

10. szombat 18:00 TÁTIKA – a Mátyás Király Általános
Iskola estje
13. kedd 14.00- 18.00 Véradás

15. csütörtök 13.00- 20.00 „Egészséges táplálkozás”, címmel dr. Matyi István a táplálkozás tudományok doktora tart
előadást a POVEK szervezésében
16. péntek 18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés: Áldott
kezek

17. szombat 10.00- 11.00 Tekergő Táncház - Élő zenés
táncház kicsiknek és nagyobbaknak 3-tól 8 éves korig
belépő: 500 Ft/fő
18. vasárnap 15.00- 19.00 Nosztalgia Klub

22. csütörtök 18:00 Az 55 éves Benkó Dixieland Band
koncertje, belépő elővételben: 2500 Ft, aznap: 3000 Ft

23. péntek 18.00-21.00 PAKK ingyenes filmvetítés: Szabadság himnusza

24. szombat 9.00- 12.00 Bababörze és Cserebere-Ruhaszalon
asztalfoglalás: 1000 Ft/m

29. csütörtök 18:00 „Gyógyulás kémiai anyagok nélkül a láb
idegvégződésein keresztül”, címmel a Vargha Gyógymód Intézet vezetője, Vargha Zoltán tart előadást a POVEK
szervezésében

30. péntek 18.00- 21.00 PAKK ingyenes filmvetítés: A
találkozás

Retro diafilm vetítés a Gyermekkönyvtárban, októbertől,
minden hónap utolsó csütörtökén 17.00-től 18.00 óráig, kisgyerekeknek. A belépés ingyenes

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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MARIKA KONYHÁJA
A borongós novemberben jól esik egy kis kényeztetés a családnak.
Ilyenkor már több időnk
van a konyhában, bátran
próbálhatunk ki új, kevésbé megszokott étkeket. S hogy, finom is legyen, de mégse töltsünk
nagyon sok időt a főzéssel, ajánlom a következő
receptet.
Kelkáposzta batyuk
rizses hússal töltve

Hozzávalók:
8 db forrázott kelkáposzta levél
1 fej vöröshagyma
50 dkg darált hús
3 ek olaj
2 gerezd fokhagyma
1 ek fűszerpaprika
só, bors
20 dkg főtt rizs 3 dl tejföl
12 dkg reszelt sajt
3 db paradicsom
2 db paprika
1 csokor petrezselyem

Az aprított vöröshagymát
üvegesre pároljuk az ola-

jon hozzáadjuk a húst,
fokhagymát, pirítjuk, rátesszük a fűszerpaprikát és
annyi vízzel öntjük fel,
hogy ellepje. Sóval, borssal ízesítjük és puhára
pároljuk. Amikor elkészült
belekeverjük a főtt rizst és
langyosra hűtjük. A káposzta vastag ereit vékonyan levágjuk, ráhalmozzuk a tölteléket és szoros
batyut formázunk belőle.
Vékonyan olajozott tepsibe fektetjük, meglocsoljuk tejföllel, megszórjuk a
sajttal és sütőben pirosra
sütjük. Ha kész, a visszamaradt szaftban megfuttatjuk a kockára vágott
paradicsomot, paprikát és
megszórjuk apróra vágott
petrezselyemmel. Tálaláskor a szaftot a batyuk
mellé öntjük és forrón
tálaljuk.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 1. napjától Pomáz Város Gyámhivatal szerdai napon történő ügyfélfogadási ideje szünetel, a gyámhivatal átszervezése miatt.
A fenti napon kérelmet és egyéb írásbeli beadványt nem áll
módunkban átvenni.
A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13-18 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Megértésüket köszönjük!
Cseke Mariann
gyámhivatal vezető

Tisztelt Pomázi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Pomáz Város Önkormányzata
elkészíttette az Alcsevica településrész É-i részének 4 tömbjére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítását. A dokumentáció a www.pomaz.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető,
az azzal kapcsolatos írásos véleményeiket, észrevételeiket is
ide juttathatják el.
Vicsi László
polgármester

Tökfaragás közösen

MOZAIK

Pomázi makett a velencei pavilonban

Október 26-án péntek délután a Pomázi Művelődési Házban
kicsik és nagyok hasonló lelkesedéssel együtt faragták a
sütőtök lámpásokat. Mint azt kevesen tudják, a magyar néphagyományban is faragtak régen tököt, amit tökvicsorinak
hívtak. A nagy érdeklődésre való tekintettel most már minden évben megrendezik ezt a tökös játszóházat.
Gy.Zs.

A Mátyás király általános iskola egykori tanulója Dér
Boglárka makettje is szerepelt a 13. Velencei Nemzetközi
Építészeti Biennálé magyar pavilonjában. A Velencei Építészeti Biennálé a világ legjelentősebb szakmai kiállítása,
amelyet kétévente rendeznek meg. Idén a magyar pavilonban több száz építészhallgató makettje volt látható, ezt egészítette ki a Műcsarnok által diákok számára meghirdetett
Tér-Kép pályázat 50 makettje, amelyek közé Boglárka munkáját is beválogatták.
Valiskó Ágnes

Állatok világnapja

Ökoiskolai hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a
Mátyásban az állatok világnapját. A gyerekek most is rengeteg állatot hoztak be (hörcsögöt, nyulat, papagájt,

Csillagászat délután

Október 26-án délután régi tanítványunk édesapja, Vizi Péter amatőr csillagász, első alkalommal tartott nálunk
vetítéses előadást a Naprendszerről. A gyerekek lelkesen
utaztak gondolatban a képek segítségével a csillagokig, az
Androméda ködig, a Fiastyúkig. Megfejtettük az ufó-történeteket, a napkitörésektől az üstökösökig jutottunk.
Megkóstoltuk a napfény segítségével fejlődött gyönyörű piros pomázi almát.
Ildikó és Szilvi néni Mátyás Király Ált. Isk.
teknősbékát, szöcskét, siklót, pókot, tengeri malacot és még
csigát is). A legnagyobb sikere a kutyaszépségversenynek
volt. Szigorú szabályok mellett, iskolánk DÖNK-ös diákjainak irányításával, szakavatott zsűri előtt vonulhattak fel a
legszebb keverék kutyák. A közönség (kb. 150 gyerek) kedvtelve nézegette, simogatta az állatokat. A zsűrizésben és az
egész esemény lebonyolításában (értékelésben, jutalmazásban) óriási segítséget kaptunk a pomázi Állatvédő
Egyesülettől, annak titkárától, Lohonya Szilviától és Brenner doktortól valamint az egyesület önkénteseitől. Köszönjük kedves, segítőkész munkájukat! Reméljük jövőre még
több gyerek hozza el kis kedvenceit ezen a napon!
Madács Jánosné
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HIRDETÉS
ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELEK
POMÁZ SZÉLÉN

Margitliget út
mellett
kedvező áron
eladó.
70/506-6806
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

GYERMEK
AGYKONTROLL
TANFOLYAM
7-12 éveseknek

NOVEMBER 17-18. hétvége

Miért ajánljuk?
♥ kiegyensúlyozott hétköznapok
♥ könnyebb tanulás
♥ önismeret-fejlesztés
♥ harmonikus testvérkapcsolat
♥ és még sok-sok más.....
Érdeklődni:
Almafa Gyerekház®
Pomáz, Mártírok út 1-3.
Tel: +36 30 389 70 72
www.almafagyerekhaz.hu

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

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

Hogyan érheti el a tartós
szőrtelenséget?

Zavarják a nem kívánatos szőrszálak?
Sima bőrfelületet szeretne?

Válasszon minket és vége a borotválásnak
és a gyantázásnak!

High Care Kozmetikai Stúdió
Szentendre, Ady Endre u. 4.
Tel.: 06-70-249-3211
www.hoghcareszentendre.hu
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Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93

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

Szuperhatékony aerobik
a pomázi Nil Fitnessben!
Kezdőket is várunk
szombatonként 10.30-tól
Szikra Dórával!

„Élj lazán, halj meg az edzésen”

érd.: 20/55-73-148

Villanyszerelés

Komplett villanyszerelést,
de kisebb munkákat illetve
hajdu boilerek felújitását
karbantartását vállalom
kedvező áron.
Tel.:0630-708-6052
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

Termőföld bérbeadó
vagy eladó
Pomáz területén több
helyen
összesen 80.000 nm.
Tel.: 06-20-961-7568

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
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
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