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Szabó Lőrinc

Az áprilisi rügyekhez

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire!… Kilombosodtatok
és ezer könnyű és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok, – ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek,
bölcsebbek, mint én, egészségesek…
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibujtatok,
hajtott a szent önzés, küzdöttetek,
győzni akartatok és győztetek!
Győztetek, hívő rügyek s levelek,
irígyelhetem erényeteket:
bolond idő járt rám is, április,
hosszú, naptalan, de én e komisz
tavaszban, mely oly zord és fénytelen,
hitetlen voltam és reménytelen.
Az voltam, fáradt, gyáva és beteg,
utáltam már az egész életet
s ez kellett, ez a büszke változás,
szemeimben ez a csodálkozás,
ez kellett, hogy megváltsam magamat
és megérthessem a példátokat,
hős példátokat, parányi rügyek…
Egy hét alatt de nagyra nőttetek!
Zöld zászlaitok felrepültek a
bokrok, fák és hegyek csúcsaira
s hiába ez a gyilkos április,
reményt hirdettek, reményt nekem is!

AlApító: pomáz város önkormányzAtA
Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal
székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.
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nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Készen állok arra, hogy folytassam
polgármesteri munkámat!

Mozgalmas március áll a város mögött, hiszen ebben a hónapban megszavazásra
került a város 2019-es költségvetése, ismét megemlékeztünk a pomázi németek
kitelepítéséről, ahogyan az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról is. A
következő hónapok is mozgalmasnak ígérkeznek, hiszen tavasszal mindig beindul
az élet, a fejlesztések, s idén még két választásra is sor kerül hazánkban. Többek
között ezekről a témákról beszélgettünk e havi interjúnkban Vicsi László polgármesterrel.

- Lassan vége ennek az önkormányzati ciklusnak… Ősszel
helyhatósági választásokra kerül sor…
- Azért előtte még május 26-án EP választások is lesznek,
mely érdekes módon nagyon fontos ezúttal. A keresztény
Európa jövője múlhat a májusi választáson! Az eddigi európai választások politikai értelemben nem voltak olyan fajsúlyosak… Aki azonban figyeli napjaink európai eseményeit,
az tisztában van azzal, hogy mi a tétje ennek a mostani
választásnak. Felborult az eddig ismert európai rend, hiszen
a sokat irigyelt nyugati nagyvárosok elveszítették azon
vonzerejüket, amit a rendszerváltás előtt, vagy az azt követő
negyedszázadban gondoltunk róluk. Érdekes és egyben felemelő látni azt, hogy egyre több nyugati jön a mi régiónkba,
s legfőképpen Budapestre, mert itt béke van, rend van és
nyugodtan meg tud inni az ember egy kávét bármelyik
kávéház teraszán.
- Ősszel is lesz egy választás, bár az pestiesen szólva kicsit
más kávéház…

- A költségvetést az előző lapszámokban már többször
kiveséztük, most azonban sor került az elfogadására is…

- Március 6-án a képviselőtestület elfogadta a városunk
2019-es költségvetését, amiben a fejlesztések mellett rengeteg népjóléti intézkedés található. Az egyik legaktuálisabb
ebből, hogy a lakosság kívánságának eleget téve hamarosan
beindulhat a közösségi közlekedés a lakótelepen. A vállalkozó az önkormányzat támogatásával felvette a kapcsolatot a közlekedési hatósággal és áprilisban a leendő sofőrök
kiegészítő vizsgát tesznek, ezzel egy időben kiválasztásra
került az a kisbusz típus, amivel a szolgáltatást ellátják
majd. A lakosság értesítést kapott a VSZ Rt-től az 50 literes
kukák kötelező cseréjéről, mi pedig úgy döntöttünk, hogy
ezeket a hulladéktároló edényeket az önkormányzat vásárolja meg minden érintettnek.
- Minden év márciusának elején szomorú eseményre emlékszik a város, hiszen 1946-ban 1032 pomázi lakost
telepítettek ki Németországba, elszakítva őket ezzel
szülőföldjüktől…

- A hetvenhárom évvel ezelőtti eseményekre emlékezett a
város, sok helyszínen koszorúztunk, illetve a Német Közösségi Házban egy beszélgetéssel egybekötött emlékműsort is megtekinthettünk. A megemlékezések sorát március 15-én folytattuk, amikor is a bizonytalan időjárás miatt
ezúttal a Művelődési Ház nagytermében emlékeztünk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
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- Más bizony! Európa és az uniós választás sokaknak talán
túl távoli, míg az önkormányzati választásokat az ember a
közvetlen környezetében éli meg, a saját bőrén érzi. Természetesen így van ezzel minden polgármester is, s én sem
vagyok kivétel ezalól. Nagy öröm számomra, hogy a keresztény-nemzeti oldalon sikerült egységet teremteni! Így
remélem, hogy elkerülhető lesz az, ami 2014-ben Pomázon
előfordult, miszerint három jelölt is indult ezen az oldalon.
Legjobb tudomásom szerint idén én lehetek az egyetlen
nemzeti érzelmű konzervatív jelölt, míg a másik oldalon az
országos politikai trendnek megfelelően törpepártok katonái
bújnak civil álcába. Testületünk két ellenzéki tagja évek óta
erre a feladatra készül, ehhez gyűjtötték alig pár éve alapított egyesületük szárnyai alá a hozzájuk hasonlóan gondolkodókat. Idén is rendkívül szélsőséges és durva kampányra
számítok, nem is számíthatok másra azoktól az emberektől,
akik négy és fél éve testületi munkájuk során mást sem
csinálnak, mint hibát keresnek, akadályozzák és lejáratják
az önkormányzatot. De ne feledjük el azt, hogy olyan erők
is mozognak mögöttük, akik a 2014-es kampányban is lejárató szóróanyagokat szórtak városszerte. 46 éves vagyok… Negyedszázada aktívan politizálok, ebből könnyű
kiszámolni, hogy életem több mint felét a köz szolgálatában
éltem le. 25 év alatt rengeteg tapasztalatra, tudásra és kapcsolatra tettem szert! Azt gondolom, hogy tapasztalatomat,
tudásomat és kapcsolataimat mindig szívvel és lélekkel, városunk javára fordítottam. Készen állok arra, hogy a következő önkormányzati ciklusban is folytassam az immár
tizenhárom éve megkezdett polgármesteri munkámat!

Húsvétra

Szeretem a nagyheti szertartásokat. A közel kétezer éve
történt események megelevenednek, és ezeknek én is
részese lehetek. Ha belegondolok, akkor csak a díszlet
változott, ma már más a környezet. De az ember, és itt
magamból indulok ki, nem változott. Szegény Jézus, ma
sem számíthat jobbra!
Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét. Jézus bevonul Jeruzsálembe, ahol ünneplő sokaság várja. Ujjongva üdvözlik,
Hozsannát kiáltanak, ágakkal integetnek, ruháikat leterítik
az útra. Jézus mint szelíd király vonul be. Nem lovon, mert
nem hódítani akar, hanem szamárháton. Ezt a próféták így
írták meg. Szamár hátán érkezik a Béke Királya. A szertartás
elején van a barkaszentelés, majd bevonulás a templomhajóba és a szentélybe. Mi vagyunk a tömeg. Énekelünk kezünkben az ágakkal, örülünk Jézusnak. Ő végignéz rajtunk.
Felhangzik a Passió, Jézus szenvedéstörténete. Mintha a
gondolatában lennénk. Miközben örvendezve kísérjük a mi
Jeruzsálemünkbe, a templomba, közben már a szenvedésére
gondol. Pár nap múlva mit fogtok kiáltani? Én tudom. Nem
a Hozsannát. Vagy lehet, hogy azt, de elnyomja majd a tömeg harsogó dörgedelme: Keresztre vele! De a gondolat
tovább száll, még nincs itt a szenvedés ideje, még addig van
pár nap.
Nagycsütörtök: a templom az emeleti terem lesz, ahol Jézus
elfogyasztja az utolsó vacsorát. A harangok elmennek Rómába, vagy még messzebb. Utoljára még elhangzik a dicsőség, de az orgona elhallgat, a nép énekli tovább. A csengő
helyett a kereplő erős, riasztó, kalapács ütés hangja szól.
Aztán előttünk zajlik a lábmosás szertartása. Nem mozognak alattunk a padok, de 3D-s az előadás. A pap megmossa
12 résztvevőnek, apostolnak a lábát. Utána a szentmise áldozati része lesz a mi vacsoránk Jézussal. A szentmise vége
csöndes, elpakolunk mindent. Nem lesz az oltáron semmi,
se terítő, se misekönyv. Csak a csupasz meztelen kő. Ez
szimbolizálja Jézus magányát. A lamentációban a 13 gyertyából csak egy marad égve, ő Jézus. A többi, az apostolok
eltűntek.
Nagypéntek: a szenvedés napja. A szertartás első fő része a
Passió és a 10 könyörgés. Imádkozik az Egyház, mint Jézus
a szenvedése előtt, és a szenvedése közben. Mindenkiért
imádkozunk, hívőkért, másban hívőkért és nem hívőkért
egyaránt. Második fő része a kereszthódolat. Kivonulunk a
kereszt elé. Jézus már nem szól. Az ének sír, gyászol. Mi
pedig meghajlunk vagy térdre rogyunk, szembesülünk tet-
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teink súlyával. A szertartás végén Jézust sírba helyezzük. A
vonulás közben a kereplő hangja visszhangozza a kalapácsok ütését.
Nagyszombat: Jézus sírban fekszik. Az egyház őrzi a sírt.
Csöndben szemléljük az érthetetlent és reménykedünk. Éjszaka tanúi vagyunk a feltámadásnak. Meggyullad a Húsvéti
gyertya, benne az öt tömjén csomóval. Jézus jelenik meg
előttünk az öt sebével. Majd terjed a fény, a Feltámadottal
egyre többen találkoznak. Örömének tárja elénk ennek a különleges éjszakának a történését. Majd a múltba tekintünk, a
bibliai előképekre, amik a feltámadásra mutattak. Fontos
szerepe van a szövetségnek, amit Isten kötött az emberrel.
Ez a keresztségi fogadalmunk, amit megújítunk ilyenkor.
Újra kimondom az IGEN-t Istenre. A szentmise végén körmenetben, csengőszóval kísérjük a Feltámadt Jézust, hogy
felfigyeljen a világ: itt valami nagy dolog történik, és mi
tanúi vagyunk ennek.
Lehetne még sorolni, mennyi apró mozdulat, mozzanat,
történés van a Nagyhéten, amelyek a Feltámadás felé mutatnak. Remélem sikerült apró vágyat ébreszteni a részvételre.
Mert a lényeg, hogy saját tapasztalatom legyen az értem
szenvedett és feltámadt Jézussal való találkozás.
Lejtényi Emánuel, plébániai kormányzó

A Szociális Szolgáltatási Központ
házi segítségnyújtása

Az Intézményünk által végzett egyik szolgáltatási tevékenység a házi segítségnyújtás. Ennek keretében a
részben vagy teljesen ellátásra szoruló idős embereknek
nyújtunk segítséget otthonukban a mindennapi élethelyzetek, problémák megoldásában. Az ellátás célja, hogy
minden idősödő ember a lehető legtovább a saját otthonában maradhasson.

A gondozást szakképzett közép-, illetve felsőfokú ápolói
szakképesítéssel rendelkező munkatársak végzik.
A házi segítségnyújtás két részből állhat:
•
Szociális segítés: jellemzően bevásárlást, ügyintézést, a közvetlen lakókörnyezet rendbetételét végzik a
gondozók (pl.: kisebb takarítás, mosogatás, teregetés, ágyneműcsere).
•
Személyi gondozás: elsősorban a testi-személyi
higiénében segítést, gyógyszerellátást, gyógyszerelést, etetést-itatást, mentális támogatást, bizonyos egészségügyi
esetekben kisebb ápolási feladatokat látnak el a gondozók.
Mindkettő igénybevétele előtt ún. gondozási szükséglet

vizsgálat történik, amelynek keretében a gondozásvezető és
az intézményvezető kimegy az ellátott otthonába egy
környezet-tanulmányra. A kitöltendő dokumentumokban a
házi/kezelőorvosnak is van feladata, ezért őt is fel kell keresnünk.
Igyekszünk úgy összehangolni a Kollégák munkáját, hogy
minden hozzánk fordulónak tudjunk segítséget nyújtani és
ne legyen várakozási idő.
Ellátási területünk Pomáz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni az alábbi helyen
és telefonszámon lehet hétköznapokon munkaidőben:
Szociális Szolgáltatási Központ, Pomáz, Községház u. 2.,
tel: 06-26/525-274, 06-20/234 80 04
Garai Péterné
Nappali ellátás csoportvezető
dr. Király Eszter
intézményvezető
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária Ilona

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

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület irodában
(Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától 17 óráig fogadja
a város és körzete lakóit a városházán, valamint
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982

Vicsi László Csaba polgármester

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

Nagy Attila István

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

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselője.
Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu
Minden hónap első csütörtökén 18 órától a Szent
Miklós téri Karitász Házban tart fogadóórát.

Koncz Szilvia

Független képviselő
Minden hónap második hétfõjén fogadóórát tart
Tel: 06-20-327-4007

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252
E-mail:csikovar@gmail.com
Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,
helye: Mátyás Király Általános Iskola
Andrásné Murányi Borbála
(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Fogadóóra: minden hónap utolsó keddjén 18 órától
19-ig helye: Pomázi Művelődési Ház
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Közmeghallgatás
fókuszban a népjóléti
intézkedések

Idén is az immár évtizedek óta megszokott időpontban zajlott
le a közmeghallgatás a Művelődési Házban... S, ha már a
délután három órás kezdésnél tartunk... Érdemes megjegyezni,
hogy csakúgy, mint az elmúlt években, öt óra után egy új
résztvevő sem érkezett. Így is, ahogy az elmúlt években, körülbelül este hét óráig tartott a fórum, tehát aki munkája végeztével szeretett volna csatlakozni, annak is meg lett volna a lehetősége. Ezzel szemben az esemény zárásakor a képviselőkön, s a hivatali dolgozókon kívül mintegy tíz érdeklődő volt
még jelen a teremben...
Ezen érdeklődők közül páran a balliberális ellenzéki képviselők által létrehozott civil szervezet oszlopos tagjai, akik
ennek megfelelően leginkább a képviselők által már többször
előadott témákban szólaltak fel, támadva az önkormányzatot, s
nem feltétlenül a 2019-es költségvetést érintő témákat feszegetve.
- Ami külön szomorú, hogy az ellenzéki képviselő asszony
minősíthetetlenül viselkedett Varga Jánossal, városunk '56-os
hősével és díszpolgárával – fogalmazott Vicsi László polgármester. – Ami pedig városvezetői szempontból elkeserítő,
hogy egy 3,4 milliárdos költségvetésnél, s 1,2 milliárd forintnyi pályázati pénz megszerzésénél, a civil bőrbe öltözött pártpolitikusok képtelenek elismerni azt a tényt, hogy Pomáz
működik és fejlődik! Szerencsére, azonban nem csak ők vettek
részt a közmeghallgatáson. Voltak, akik valós problémákat
vetettek fel, ezekre a kérdésekre a helyszínen megadtuk a
válaszokat, s természetesen a problémák orvosolásán dolgozunk.
A hagyományokhoz híven Vicsi László felvezetőjéből megtudhatta minden érdeklődő, hogy az idei költségvetés miből áll
össze.
- Ez a költségvetés sem más, mint az elmúlt éveké, nagyjából
3,5 milliárd forintról beszélünk, s a törvényi szabályzásnak
megfelelően nullás a költségvetés, tehát a bevételek teljes mértékben fedezik a tervezett kiadásokat – mondta összefoglalójában városunk polgármestere. - Az önkormányzatnak
nincs hitele és tartozása, a gazdálkodásunk tehát stabil. A költségvetés 10-15 százaléka az, amellyel szabadon rendelkezünk,
fejlesztésekre tudjuk fordítani, a fennmaradó mintegy 85% a
kötelező vagy önként vállalt feladatainkra fordítódik. Az idei
évben is költségvetésünk erősen fókuszál a népjóléti intézkedésekre. Ezek mind önként vállalt feladatok, a város teljes
lakossága felé nyitva, tehát a babakelengye programtól egészen a 90 év feletti lakótársaink megajándékozásáig rengeteg
területen gondoltunk városunk lakóira. Ezen népjóléti intézkedések értéke meghaladja a 90 millió forintot ebben az
évben. Fontos lehet az itt élők életében, hogy ebben az
időszakban közel 1,2 milliárd forint pályázati pénz folyik be a
városba. De mindezzel nem elégszünk meg, hiszen további
pályázatokon indulunk, amelynek összege megközelítheti a
300 millió forintot. Amire pedig nincs pályázati forrás, arról
magunk próbálunk gondoskodni, így a közmeghallgatáson
volt szerencsém bejelenteni, hogy komoly tárgyalásokban
vagyunk az ügyben, hogy megoldjuk a lakótelepi buszközlekedést. Ehhez az önkormányzatnak egy új buszt kell
vásárolnia, ez az üzemeltetést végző vállalkozó kérése, s nem
mellékesen így nagyságrendileg tízmillió forintból elindulhat
idén a buszközlekedés, míg, ha az önkormányzatnak kellene
önállóan beindítani, akkor az csak ebben az évben a többszörösét jelentené. Fontos a ravatalozó melletti parkoló
megépítése és hasonlóan kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a
törvényi változások miatt az 50 literes kukákkal rendelkező
pomáziaknak az önkormányzat finanszírozza a hulladéktárolók cseréjét. Ez utóbbi több mint 400 pomázi lakost érint. Új
elemként került be a költségvetésbe a szelistyei játszótér teljes
átépítése, parkolók kialakítása a környékén, s új vizes blokk
megépítése a játszótér területén. Valamint az ott élők régi kérését figyelembe véve, a Szent István szobor felújítása. Ennek
a három tételnek az értéke meghaladja a 15 millió forintot.

Szemétgyűjtéssel
kapcsolatos lakossági
tájékoztatás

HÁZUNK TÁJA

Átadásra került a
szolgálati lakás

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és vagyonkezelő
Zrt. (NHKV) részéről a szemétszállításról szóló csekkek
és a számlák kiküldését elhúzódó viták akadályozták,
azonban amennyiben a számlák kiállításra kerülnek,
abban a befizetések halaszott határidejűek lesznek.

A szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. megküldte a
lakosság részére arra vonatkozó tájékoztató levelét, hogy
2019 évben szükségessé vált az 50 literes szemétgyűjtőknek
60 literesre való cseréje. A VSZ ZRt.-vel történt megállapodás alapján – a 2019 január elsején szemétszállítási
szerződéssel rendelkező polgárok közül – az önkormányzat
azon lakosok számára, akik részére, a Pomázi Polgármesteri
Hivatal 70 éven felüli egyedülállóként igazolást adott ki az
50 literes kukát 60 literesre cseréli. Mindezen felül a város
szintén biztosítja a szeméttárolók cseréjét és annak díját
azon 70 éven feletti házasoknak is, akik szintén rendelkeznek a Pomázi Polgármesteri Hivatal igazolásával és akiknek
az 50 literes tárolót 80 literesre kell cserélniük összhangban
a magasabb szintű és a helyi rendeletekkel. A cserék az év
második felében szakaszosan történnek majd meg, melyeknek pontos módjáról legkésőbb 2019. május 31-ig értesítjük
Önöknek.
Ismételten tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítás Pomázon csak áprilistól november végéig
vehető igénybe szemétszállítási szerződéssel rendelkezők
részére. A levágott gallyakat, az összegyűjtött leveleket,
egyéb zöldet, a szelektív hulladékgyűjtési naptárnak megfelelően, azaz ugyanazon a napokon, helyezhetik ki, amikor
a papír és egyéb szelektíven gyűjtött hulladékot. Sajnos
sokan már most az utcákon tárolják hetekig, hónapokig a
zöldhulladékaikat, ezért folyamtatosan zsákok ledobált galylyak csúfítják a város képét. Kérjük, hogy a zöldhulladékot
kizárólag csak az elszállítás napján helyezzék ki az ingatlanuk elé, vigyázva a város tiszta rendezett arculatára, amely
mindannyiunk számára fontos szempont, hiszen az elszállítást megbízás alapján végzi el a szentendrei Városi
Szolgáltató Zrt. és a csak a megadott napokon! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szállítási időn kívül elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön nem szállíttatja el, ezért
kérjük, hogy saját ingatlanukon belül tárolják a jelzett időpontokig.
Köszönjük az együttműködésüket!
Pomáz Város Önkormányzata

A három új Pomázra érkező állandó rendőr számára átadásra került a Luppa Vidor utcában egy frissen felújított lakás.
Pomáz Város Önkormányzata már az előző év szeptemberi
testületi ülésen döntött arról, hogy a Luppa Vidor utca 10.
szám alatti két és fél szobás lakást, szolgálati lakássá
nyilvánítja és a bérlőkijelölési jogot a Pest Megyei Rendőr
Főkapitányság Szentendre Rendőrkapitánysága részére adja
át. Mindezen felül az önkormányzat vállalta a lakás felújításának teljes költségét. A rendőrség élt a lehetőséggel és
immár plusz három fővel bővült a pomázi rendőrállomány.
Az eseményen Vicsi László polgármester és Kovács László
szentendrei rendőrkapitány kölcsönösen mondtak köszönetet egymásnak és a jelenlévőknek azért, hogy létrejöhetett ez
a tevőleges együttműködés. Az átadó eseményen jelen volt
Kósa Anikó alpolgármester asszony, Sarkadi Attila Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsnok, Ján Zoltán pomázi
r. őrnagy és nem utolsó sorban a három új tettre kész rendőr.
Hisszük, hogy ezen előrelépés nagyban hozzá fog járulni
városunk közbiztonságának javulásához.

Lakótelepi tömegközlekedés
Ford kisbuszokkal

Amint arról már többször beszámoltunk, városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható, hiszen a
képviselő-testületi döntés alapján Pomáz Város Önkormányzata 20 millió forintot szán a lakótelepi városrész
buszközlekedéssel történő ellátására.
A szolgáltatás előkészítése folyamatban van, s ennek a folyamatnak az egyik lépése a járművek kiválasztása volt.
Március 21-én Vicsi László polgármester és a szolgáltatást
végző Tóth László megtekintették azokat a Ford Transit
típusú járműveket, melyekből kettő áll majd szolgálatba
hamarosan. Sőt, ugyanezen a napon a szerződés is aláírásra
került az önkormányzat és a gépjárműveket értékesítő kereskedés között. Amennyiben a lakótelepen beválik ez a
típusú elképzelés, úgy a későbbiekben önkormányzatunk a
Vróczi út és környékének tömegközlekedésén is buszokkal
igyekszik majd javítani.
Pomázi Polgár 7
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Megemlékezés a kitelepítés 73. évfordulójáról

Egyesületünk 2019-ben is megemlékezett a pomázi
németajkú lakosság méltatlan elűzetésének évfordulójáról.
Március 10-én délután 17 órakor találkoztunk a temetőben
lévő Sváb keresztnél, ahol Kulin Imre mondta el megemlékező szavait a kitelepítésről, majd elhelyeztük koszorúinkat. A megemlékezés a Grottánál folytatódott, ahol a
jelenlévőket köszöntötte Szlávikné Katona Mária a Pomázi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Ezután elhelyeztük koszorúinkat a Grottánál. 18 órai kezdettel német
nyelvű emlékmisén vettünk részt. A misét Heiter Róbert
atya tartotta. Beszédében megemlékezett a németek magyar-

országi bevándorlásáról, itteni életükről, végül elűzésükről.
Ismét németül énekeltük a miséhez kapcsolódó énekeket. Az
éneklésbe az egyesület tagjain kívül többen is bekapcsolódtak. A mise után elhelyeztük koszorúinkat a templomban
lévő emléktáblánál.
A megemlékezések március 12-én délelőtt folytatódtak. 10
órai kezdettel a Német Nemzetiségi Általános Iskolában
megtekintettük az iskola tanulóinak színvonalas műsorát és
meghallgattuk Szlávikné Katona Mária a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának megemlékező beszédét a kitelepítésről.
Ezt követően fél 12-kor a tavaly felavatott Waldangelloch
téren, a Sváb keresztnél helyeztük el koszorúinkat.
Fél ötkor megkoszorúztuk a HÉV állomáson elhelyezett
emléktáblát.

17 órakor a megemlékezés Közösségi házunkban folytatódott, ahol először a Közösségi ház falán lévő emléktáblánál ismét koszorúztunk és mécseseket gyújtottunk. Az
épületbe visszatérve Sztrányayné dr. Striegler Rosemarie az
egyesület elnöke üdvözölte a megjelenteket. Az ezt követő
ünnepi műsorban felléptek a Teleki-Wattay Művészeti Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói,
valamint a pomázi óvónők Eszterlánc kórusa énekelt német
népdalokat. Ezután Szlávikné Katona Mária a Pomázi
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Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megemlékezett a
73 évvel ezelőtti eseményekről.
Idén a Pomázi Németségért Grotta díjat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szlávikné Katona Máriának adta át.
Méltató beszédében Muzamelné Jandó Judit megköszönte
Elnök asszonynak a több évtizedes állhatatos munkáját
előbb az egyesületünkben, majd mint a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A díj átadását az
egyesület jelenlévő tagjai hosszan tartó tapssal kísérték,
köszönetük jeleként. A kitüntetéshez ezúton is szívből
gratulálunk. Ezt követően Vicsi László polgármester úr is
üdvözölte az emlékezőket.
A megemlékezés hivatalos részét követően vendégül láttuk
a résztvevőket, ahol meghitt hangulatú beszélgetésekben
idéztük fel a múlt emlékeit és a közelmúltban megélt szép
élményeket. A jelenlévők a későbbi tervekről is beszélgetni
tudtak egymással.
Fotók: Szlávik István és Titton Gabriella
Pomáz, 2018. március 14. Titton Gabriella elnökhelyettes

In memoriam Héder Géza

Újra együtt az öt pomázi szabadságharcos. Újra együtt
harcolnak szeretett városunkért, Pomázi valamennyi
lakosáért, pont mint 1956-ban – immáron a mennyek
országában.
2019. március 12-én mindnyájunkat megrázta a tragikus hír:
az egykori helyi Nemzetőrség parancsnok-helyettese, halálraítélt ’56-os vidéki srác, Pomáz város díszpolgára, Héder
Géza – mindenki Géza bácsija – visszaadta lelkét a Teremtőnek. Csupaszív, önzetlen, igazi példakép, ám mégis szerény Géza bácsinak sokat köszönhetünk: 1956-ban fiatalon
csöppent a helyi fegyvertelen forradalomba, amikor katonaként visszatért a faluba. Pomázra érkezésének napján a
Nemzetőrség parancsnoka, Bóna Zsigmond azonnal felkérte, hogy csatlakozzon, mint nemzetőr, s megszűnésükig
parancsnok-helyettes volt. Héder Géza bácsi – társaihoz
hasonlóan – egy nemes célért küzdött bátran, hősiesen:

EMLÉKEZET

Pomáz békéjének megőrzése a fegyveres harcok idején.
Ennek köszönhetően, míg a környező településeken áldozatokat követelt a forradalom és szabadságharc, addig a falunkban némák maradtak a puskák és a fegyverek. A pomázi
nemzetőrök egyszer azonban megszegték a rezsim parancsát, amire az újonnan megalakuló Kádár-kormány embertelen módon lépett fel: halálra ítélték az öt helyi szabadságharcost, köztük Géza bácsit is. Az Úr oltalmazó keze
azonban egyszer sem engedte el Géza bácsit, akinek a bíróság – elfogadva a kegyelmi kérelmét – életfogytiglani
börtönbüntetésre enyhítette a létező legsúlyosabb ítéletet.
1963. március 26-án amnesztiával szabadult, hat év két hónap egy nap ténylegesen letöltött szabadságvesztést követően.
Emlékszem, amikor 2014 februárjában először találkoztam
vele Orgona utcai otthonában. Bevallom, nagyon izgultam
az első interjú során, amelynek témája a pomázi 1956-os
forradalom volt. Azonban, ahogy leültem Géza bácsival
szemben, és elkezdte nekem felidézni az akkor történteket,
minden létező izgalmam rögvest szertefoszlott. Ámulattal
hallgattam és jegyzeteltem, majd vártam a következő interjút, amely könnyed beszélgetéssé nőtte ki magát. Sokszor
ültünk Géza bácsival egymással szemben, és beszélgettünk
baráti hangnemben a múltról, a jelenről, s a várható jövőről.
Sosem volt kioktató, amikor bölcs tanácsokkal látott el.
Olyan erkölcsi, kardinális útravalókat helyezett a puttonyomba, amelyekből bátran merítettem mind a hétköznapok
során, mind pedig a publikációk terén. Idén februárban,
amikor újra egymással szemben ülve vitattuk meg az éppen
aktuális történéseket, bel- és külpolitikai eseményeket, a
közelgő önkormányzati választás eredményeit, továbbá a
hatvanhárom éve történt időszakot, megbeszéltük, hogy
március 15-e után újra találkozunk. Megbeszéltük, hogy a
készülő könyvem Géza bácsit értintő fejezetét együtt nézzük
át, hogy hibáktól mentesen jelenhessen majd meg, mint
egyedülálló, hiánypótló monográfia. Mély fájdalommal tölt
el, hogy a tervünk sosem tud majd megvalósulni, a gyász
okozta seb sosem tud már a pomáziak szíven begyógyulni.
Búcsúznom kellene, de én nem fogok, hiszen csak attól búcsúzunk, akit felejteni akarunk. Márpedig Géza bácsit sosem szeretném és sosem fogom elfelejteni. Mindig ott fogunk egymással szemben ülni az asztalnál, s órák hosszan
megvitatjuk a jelenünk furcsa és különleges történéseit. S
bár nem volt lehetőségem elmondani szóban, most írásban
mégis megteszem: örökké hálás leszek Önnek, Géza bácsi,
köszönök minden, amit Öntől kaphattam! Isten Önnel, Géza
bácsi!
Rajkort Miklós
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A márciusi ifjak öröksége ma is eleven

Az idei évben is a hagyományokhoz híven már március 14én este fáklyás felvonulók vonultak a Művelődési Háztól a
Városházáig, majd másnap az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett városi
ünnepség a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében került megrendezésre. Történt mindez azért – amint ezt Vicsi László polgármester ünnepi bevezetőjében
említette -, mert az időjárás nem tette lehetővé a szabadtéri
programot. A városi ünnepség keretein belül beszédet
mondott Molnár-Bruder Géza, a Mátyás Király Általános
Iskola igazgatója, míg az ünnepi műsorban közreműködött a Mátyás Király Általános Iskola 4.B osztálya. Az
ünnepséget a hagyományokhoz híven koszorúzás követte a
Művelődési Házban felállított emlékhelynél, majd a koszorúkat Vicsi László polgármester és Kósa Anikó alpolgármester helyezték el a Városháza falán. A szokásokhoz
híven Rédei Imre képviselő vezetésével kirándulók a Petőfi
kilátóhoz is elzarándokoltak, s koszorúzták meg az emlékhelyet. Az alábbiakban Molnár-Bruder Géza ünnepi beszédből idézünk.

- A szabadság ünnepi tiszteletével szeretnék köszönteni minden kedves pomázi polgárt – mondta Molnár-Bruder Géza.
- Ismét nekem jutott az a méltóságteljes feladat, hogy
beszédemmel megnyithassam Pomáz város 1848-as
eseményekre emlékező ünnepét! Sok kísértés éri a
beszédírót, amikor egy város polgársága előtt készül
beszédet mondani, például: milyen hangvételt válasszon,
személyes hangvétel, vagy a hivatalos távolságtartás
stílusát? Milyen utat válasszon, az aktuálpolitika vagy a
klasszikus történelmi okfejtés útját? Nos, én azt gondolom,
hogy érdemes visszanyúlni a történelem tanulságaihoz, az
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aktualizálást ki-ki elvégezheti saját értékrendje mentén!
Ünnepet és megemlékezést is tartunk a mai napon! Ünnepet,
mert 171 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc,
amely a magyar nép szabadságáról és az osztrák uralom
alóli felszabadulásáról szólt. És megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban, akik életüket és
vérüket adták a magyar szabadságért! Azokról az
ismeretlenekről is, akik éppen Pomázról kerültek a
honvédek vagy a huszárok közé és hősies haláluk egy nemesebb ügyet szolgált, a szabadságot! Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is ünneplőbe
öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. A forradalom és szabadságharc
résztvevőinek, legyenek azok bármilyen formában is részesei az eseményeknek, legfontosabb volt szülőföldjük
szeretete. Hiszen azért is harcoltak, hogy lakóhelyük szabad
legyen, hogy felvirágozzon, hogy ne mások döntsenek
annak sorsáról és mindennapi eseményeiről, hanem ők
maguk, a helyiek! Sosem szabad ezt elfelejtenünk, hiszen a
szülőföld, a szülőfalu az, ahol megszülettünk, ahol
felneveltek bennünket. Ezt a kötődést nem lehet elvenni,
kivájni az emberi szívből. Büszkének kell lennünk rá,

bárhová is vigyen bennünket a sors! Legyünk büszkék
szülőfalunkra, városunkra és építsük azt odaadó szeretettel.
A Forradalom és a Szabadságharc itt él velünk és itt él bennünk. Kitörölhetetlen része az életünknek, nemzeti identitásunknak, a közösségnek, ami keretet ad az életünknek és
összekapcsol mindenkit, minden itt élő embert egymással;
és azokkal a nemzedékekkel, akik itt éltek és haltak
Magyarország földjén. Felteheti mindenki a kérdést magának, hogy mit jelent számára a magyar nemzet egysége,
szabadsága és függetlensége? Számomra a nemzeti ügy nem
egy olyan kérdés, amiről vitatkozni lehet. Mert 1848 hősei,
a márciusi ifjak, a név szerint ismert és névtelen katonák, a
honvédek és nemzetőrök, az önkéntesek, a néptanítók és
lelkészek, az ápolók öröksége ma is eleven. Százezernyi
férfi és asszony bízott meg egymásban; És őszintén hitte,
hogy amit tesz, az a közösséget emeli fel. Nem tehetjük meg
ezért, hogy lemondunk arról, amiért harcoltak. Ezért is
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fontos, hogy továbbadjuk a jövő nemzedékének azokat az
ismereteket, melyeket mi ismertünk meg múltunkról. Arról
a múltról, amely meghatározza jelenünket és jövőnket. Ezért
van szükség olyan emberekre, akik történelmünket, múltunkat kutatják, fedezik fel újra, s megosztják velünk ezeket
a tudásokat. Nem csak önmagában a múltért, a gyökereink
tiszteletéért, hanem azért is, mert tanulhatunk, példákat,
útmutatást kaphatunk mai életünkre is belőlük. Ne hagyjuk
magunkat, ne hagyjunk felejteni, mert nem csak az akkori
kornak üzentek ők, ’48 hősei, nekünk is üzentek, az általuk
kitaposott úton járunk ma is. Hazafiságról, a haza iránti
szeretetről, a magyarság összetartásáról. Nem tudjuk, kik
voltak ők, nem ismertük őket személyesen. Csak elképzelni
tudjuk őket. De tudjuk, miért küzdöttek, életüket adták
értünk, Magyarországért, a magyarságért, a jövőnkért. 171
év telt el, sok minden megváltozott, de sok minden megmaradt, megszilárdult. 1848-nak is köszönhetjük, hogy
áldott itt e föld, és ez a föld az otthonunk. Otthonunk maradt
és az is marad. Csak követnünk kell Kossuth, Petőfi és a társaik útját. Múlttal, jelennel és jövőnkkel, melyet most írunk,
mi, közösen.
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Pénz7 a Sashegyiben

A Sashegyi időt takarított meg, hogy a Pénz7 nevű program idén is megrendezésre kerülhessen az iskolában.
Három önkéntes és két történelemtanár a tudásukat befektetve rendhagyó órákat tartottak a diákoknak.

Most pedig az önkéntesek, minden sashegyis tanár és a
programon részt vevő diákok szülei várják ennek a hosszú

lejáratú, remélhetőleg magas hozamú és alacsony kockázatú
befektetésnek a végét. A hagyományos befektetéstől
eltérően azonban a hozam, nem a befektetőké (önkéntesek,
tanárok, szülők), hanem a diákoké lesz. Ha a kedves Olvasó
nem értené a fentebbi sorokat, alább olvasható a magyarázat. A Magyar Bankszövetség kezdeményezésére, a
Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával Magyarországon 2015 óta minden évben megrendezésre kerül a
Pénz7 nevű program. A Sashegyi az előző tanévben
csatlakozott először ehhez a kezdeményezéshez, és a
kedvező fogadtatás miatt az iskola az idei tanévben is részt
vett a Pénz7 nevű programon, mely 2019. február 25 - március 1. között került lebonyolításra. A program célja, hogy a
diákok minél alapvető pénzügyi ismeretekre tegyenek szert,
elősegítve ezzel, hogy pénzügyileg tudatos felnőtté váljanak. A 2019-es Pénz7 központi témája „Okosan a befektetésekről" volt, így az iskolában rendhagyó órák keretén
belül, három pénzügyi önkéntes (Lérántné Deák Zsuzsanna,
Molnár Szebasztián, Nagy Koppány) részvételével és a
történelem tanárok (Kapin Györgyné és Balázs József) segítségével, kilenc osztály tanulói ismerkedhettek meg a
befektetésekkel hol játékosabb, hol komolyabb formában.
Végezetül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük a pénzügyi önkéntesek lelkiismeretes felkészülését és odaadó
munkáját, mellyel hozzájárultak a leendő felnőtt nemzedék
tudásának gyarapításához.

Madzaghagyó

(farsangi sokadalom a Sashegyiben)

Minden jónak vége szakad egyszer... Nem volt ez másként az idei farsanggal sem. Most már böjtölünk, böjtölünk és böjtölünk rendületlenül, egészen húsvétig,
amikor ismét feladathoz juthatnak azok a madzagok!
Mit is hordok itt össze? Él Baranyában egy hagyomány. Ott
a húshagyókeddet madzaghagyókeddnek hívják, merthogy
hitük szerint hamvazószerdától már sem kolbász, sem oldalas, sem szalonna nem lóghat a kamrában a madzagon.
Addig kell kimulatniuk és tele enniük magukat. Nos, a jó
baranyaiak bizonyára derekasan mulattak, ettek és ittak
farsang idején, ám hogy a sashegyis farsangi sokadalmon
nem tettek túl, az legalább annyira biztos! Először a legkisebbek és a legnagyobbak ünnepeltek, mindenki a maga
módján, majd következtek a lányok és a legények.
Ahogy mondani szokták, volt itt minden, mint a búcsúban:
maskarák felvonulása, harsány zenebona, kecses hajladozás
és sete-suta botladozás, amit – ki tudja, miért – táncnak
neveztünk, meg régi farsangi játékok. Emberpiramis, kecskehajítás, karikahajtás, maskarakígyó, medvetáncoltatás,
tekegurítás, állatbőr-hajtogatás, szóval csupa-csupa olyan
játék, amelyben évszázadok óta mérik össze erejüket a
legények a falu végén. A farsang végén – a farkán! – meg
különösen! Szükség volt itt erőre, ügyességre, gyorsaságra,
kitartásra és végül, de nem utolsósorban csavaros észjárásra,
hogy aztán a vetélkedő népek pihegve várják a tombolasorsolást és az eredményhirdetést.
Soha nem fogják kitalálni, kedves olvasók, mi volt a
legügyesebb, legerősebb, leggyorsabb, legkitartóbb és per12 Pomázi Polgár

Dr. Balázs József történelemtanár

sze a legcsavarosabb észjárású csapat jutalma! Igen, igen!
Ők kapták az utolsó, a legszebb, a legillatosabb, a legkívánatosabb szál kolbászt, volt vagy hét rőfnyi, amely még a
kamrában a madzagon lógott. Akadt persze a nagytekintélyű
bíráknak egy feltételük is: a kolbásznak, lett légyen bármilyen hosszú is, madzaghagyókedd éjfeléig el kellett fogynia,
különben szerencsétlen lesz az esztendő! (Mint hírlik, el is
fogyott mind a hét rőf hiba nélkül...) A madzag pedig azóta
is a kamrában árválkodik, a következő disznótort várva.
Mit is hagytam ki? Nem tudom, ám ha eszembe jut, legközelebb biztosan megírom!
Mécs Gábor tanító SASHEGYI

Tavaszi hírek a német suliból

DIÁKHÍREK

Végre itt a tavasz, megújul a természet! Folytatódik a
német suli megújulása is, hiszen nem titkolt célunk, hogy
a hagyományőrzés, nyelvoktatás mellett egy igazi 21.
századi iskolaként tudjunk oktatni tanulóinkat. Nem
vagyunk még az út végén, de minden nap egyre közelebb
kerülünk célunkhoz, amit örömünkre egyre nagyobb
érdeklődés övez.

A tél vége a hagyományápolás jegyében telt a német
suliban. Ilyenkor rendezzük nemzetiségi vers- és prózamondó versenyünket, amelynek területi fordulóját is mi rendezhettük ebben az évben. Március 6-án a környék
nemzetiségi iskoláinak tanulói érkeztek hozzánk, hogy
előadják verseiket, melyekkel az iskolai fordulón túljutottak. Nagyon jól színvonalas produkciókat adtak elő a
gyerekek. A mieink is kiváló eredményeket értek el,
kategóriájukból elsőként jutottak tovább a megyei fordulóra: Lévai Emma 6.a, Simon Szonja 4.a, Simon Léna 2.a,
Kálmán László 2.a. tanulóink. Gratulálunk!
Március 12-én a pomázi német lakosság szomorú napjairól
emlékeztünk meg a Nemzetiségi Önkormányzattal és a
Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel közösen szervezett programsorozaton. A fájdalmas eseményre szomorú hangvételű
népdalokkal, hagyományőrző táncokkal emlékeztünk.
Emlékbeszédet mondott Szlávikné Katona Mária, a PNNÖ
elnökasszonya.
Nemzeti ünnepünkről, március 15-ről is megemlékeztünk. A
4. osztályosok színes, érdekes műsora nagy tetszést aratott.
Köszönjük!
Ugyanezen a napon 8. osztályosaink megírták a DSD 1
nyelvvizsga írásbeli fordulóját. Egyes feladatrészek
könnyebbnek, mások nehezebbnek tűntek a várakozásnál,
de minden tanulónk igyekezett a tőle telhető legjobbat nyújtani. A szóbeli részre április 5-én kerül majd sor. Nagy izgalommal várjuk!
Ismét sokat tettünk az informatika, a digitális kompetencia
fejlesztése terén is. Részt vettünk a Modern pedagógus című
országos konferencián, ahol elméleti szaktudásunkat
bővíthettük. Megkezdtük az informatika termünk dekorációjának felújítását. Külső cég bevonásával elindítottuk
robotika szakköreinket, kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Nem utolsósorban tanulói tableteket kaptunk, melyekkel
egy egész osztály egyszerre részt tud venni az informatika
terem használata nélkül olyan tanítási órán, ahol IKT-t alkalmaznak a kollégák.

Iskolánk tanulói új sportolási lehetőséghez is jutottak a tornacsarnokban indult heti két alkalmas birkózó edzésekkel.
7. és 8. osztályosaink tanulmányi kirándulás keretében a
Szikla kórházban és a budapesti várban töltöttek egy csodás
napot.
A környezetvédelem terén is előbbre jutottunk. Sikerült
megoldani a szelektív hulladék elszállítását. Így a gyerekek
az osztályban a többitől elkülönítve gyűjtik a papír- és
műanyag- hulladékot, amivel hozzájárulunk környezetünk
védelméhez.
Balog Ilona Katalin
intézményvezető
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Izgalmas programokkal vár a Teleki-Wattay
Művészeti Iskola a tavaszi
TWMI Napok keretében

Ha április, akkor itt vannak a tavaszi
Teleki-Wattay Művészeti Napok, melyek színvonalas programjai között azt
hiszem kicsik és nagyok megtalálhatják a kedvükre valót. Az iskola hangversenyterme április 6-tól egészen
április 14-ig nyitva áll és érdekesebbnél érdekesebb koncertekkel, programokkal, kiállítással várja a kíváncsi
nézőket.
Április 6-án (szombaton) 15:30-tól a
Pomázi Kórusok Találkozója valósul
meg az iskolában, ahol az együtt éneklés örömén keresztül szép kórusműveket hallgathatnak meg az érdeklődők.
Majd a TWMI Napokat hivatalosan a
képzőművész tanszak kiállítása nyitja
meg április 8-án 17 órakor, akiknek a
csodálatos alkotásait egész héten megtekinthetik a TWMI napokra látogató
nézők.
Ha már hétfőn ellátogatunk az iskolába
semmiképp sem érdemes kihagyni Gilice Teréz zongoraművész 17:30-kor
kezdődő hangversenyét – a koncert
címe „Filmzenék feketén-fehéren” és
valóban, a rajzfilmek és a filmek világát kedvelők ismerős dallamokat
hallgathatnak majd. Többek között a
Star Wars, az Így neveld a sárkányodat,
a Reszkessetek betörők szívmelengető
dallamai is elhangzanak majd.

A játékos hétfői hangverseny után
április 9-én, kedden 17:30-tól az iskola
tanárainak mindig rendkívül színvonalas koncertje következik. Melyekre az
érdeklődő növendékeket és a zenekedvelő pomáziakat is szeretettel várják az iskola kiváló pedagógusai.
A klasszikus zenei dallamok kedvelői
mellett a jazz zene iránt rajongókat is
igazán sokszínű programmal várja az
14 Pomázi Polgár

iskola április 10-én, szerdán 17:30-tól
ugyanis az iskola jazztanszakos növendékei mutatkoznak be, illetve Klausz Csaba jazz zongorista szólóestje
következik „Ezerarcú jazz” címmel.

Csütörtökön, április 11-én 17:30-tól
pedig az iskola tanulóinak hangversenye következik „Zeneiskolások
másképpen” címmel. A Teleki-Wattay
Művészeti Iskola méltán híres komplex tehetséggondozó tevékenységéről,
így bátran mondhatom, hogy biztos
megint nagyon érdekes, színvonalas
produkciókat láthatunk majd, ahol a
növendékek sokszínű tehetsége megmutatkozik.
A TWMI napok keretében a legkisebbekről sem feledkezik meg az iskola,
április 13-án (szombaton) 15 órakor
„Prücsök zene” koncert lesz a zeneszerető kicsik és szüleik örömére.
Kiváló családi program ez is, ahol a
kicsik mellett a szülők is jól szórakozhatnak.

És végül, de nem utolsó sorban Április
12-én (pénteken) és a programsorozat
zárásaként április 14-én (vasárnap) 19
órakor a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje valósul meg. Érdemes már
most ellátogatni az iskola irodájába a
jegyekkel kapcsolatban, ugyanis nem
véletlen, hogy a zenekar mindig teltházas koncerteket ad. Színvonalas
előadással és repertoárral és megint
izgalmas meglepetéssekkel várják a
nézőket.
A TWMI Napok programjaira jegyek
elővételben az iskola irodájában kaphatók, illetve az iskola honlapján és
facebook oldalán is tájékozódhatnak a
programokról, ahol a TWMI Napok
mellett további izgalmas eseményekről
is értesülhetnek. Május 11-én és 11-én
jön a szokásos év végi zenés előadás is,
a Palacsintás király, melyen az iskola
majdnem összes tanszaka együtt dolgozott. A csaknem hatvan embert megmozgató színházi előadásban a tehetséges drámás-, táncos-, énekes- és hangszeres növendékek is megmutatják
majd csodálatos munkájuk eredményét.

Igazi örömünnepnek lehet részese mindenki, aki ellátogat majd a TelekiWattay Iskola programjaira, ahol az
együtt zenélés és a közös alkotás
csodálatos erejének lehetünk mindig
szemtanúi. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VÁLASZTÁS

Helyi Választási Iroda Tájékoztatója
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására
vonatkozó
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó tudnivalókról

kérelemnek, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező
választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja
vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli
elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja, 2019. május
24-én 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást
követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választás napján Pomáz településen tartózkodó, Pomáz
településre átjelentkezést kért választópolgár a 8. számú
szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013
Pomáz, Kossuth Lajos u. 30.

Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 93/2019.(III.1.) KE határozata szerint
az Európai Parlament tagjainak választásának időpontja
2019. május 26. (vasárnap)

1./ A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt. útján 2019. április 5-ig kapja meg a névre
szóló értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Választópolgár a névjegyzékben nyilvántartott adataiba a
választás kitűzésétől 2019. május 24-én 16.00 óráig a helyi
választási irodában betekinthet. Tájékoztatjuk arról, hogy a
szavazatszámláló bizottság a szavazókörben nem vehet fel
választópolgárt személyi azonosító okmánya és lakcíme
alapján a névjegyzékre, így amennyiben a szavazás napján
ténylegesen nem szerepel a névjegyzéken , az SzSzB viszszautasítja és nem szavazhat.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslattal az
értesítő megküldését követő három napon belül, de legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig lehet élni a helyi
választási iroda vezetőjénél.
Pomáz településen települési szintű lakos választópolgár a
8. számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 30.
Az a választópolgár, aki a választási értesítőt valamely
okból nem kapja kézhez, az a helyi választási irodában személyesen kérheti az értesítő pótlását.
2./ Az Európai Unió más tagállamának állampolgára
legkésőbb 2019. május 10-én 16 óráig kérheti, hogy a
központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Az Európai Unió más
tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án
16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az
Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.
3./ Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019.
március 21. napjától lehet benyújtani.

4./ Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló
kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektronikusan a
helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló

5./ A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához (amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel a választópolgár)
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án
12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00
óráig kell benyújtani.
Pomáz településre átjelentkezést kért, mozgásában gátolt
szavazópolgár a szavazás napján a 8. számú szavazókör
szavazatszámláló bizottságánál adhatja le írásbeli mozgóurna iránti kérelmét.

6./ Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön
tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás
napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához. A külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május
17-én 16.00 óráig módosíthatja a megjelölt külképviseletet.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékből.
Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló, és mozgóurna iránti kérelemre vonatkozóan kérelmet
elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján lehet benyújtani.
Választással kapcsolatos ügyintézés és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a helyi választási irodához személyesen vagy telefonon (814-385 vagy 814-367,
814-310), továbbá tájékozódhat az Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu).

Pomáz, 2019. március 18.

Helyi Választási Iroda
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Pályázati felhívás

Pomáz Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottsága civil támogatási
pályázati kiírása 2019. évben

1.) Kulturális és Sport Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek
programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
Támogatandó programok:
A kulturális területen (közművelődés, köznevelés-oktatás,
média) végzett olyan tevékenységek, táborok, rendezvények, kirándulások szakmai programjainak támogatása,
melyek hozzájárulnak a Pomázon élő, vagy tanuló/dolgozó
állampolgárok közösségi élményeinek kialakításához,
lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint a sportos életmódra nevelnek.
A városi sportversenyek megrendezése, a szabadidősport és
versenysport, sporttal kapcsolatos táboroztatás, szabadidős
tevékenységek.
Sporttal kapcsolatos események szervezése az előbbiekben
felsorolt programokon, rendezvényeken az óvodás és iskoláskorú gyermekek részvételének részleges vagy teljes támogatása az egyenlő esélyek kialakítására.
A jó tanuló és kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező
diákok jutalmazása.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek a
fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a
település lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
A Kulturális és Sport Bizottság pályázati keretösszegét
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/
2019.(III.07.) számú önkormányzati rendeletében határozta
meg. Annak felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak rendjéről szóló
12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. A
Kulturális és Sport Bizottság 14/2019.(III.05.) sz. KSB
határozatában döntött a rendelkezésére álló keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázat tematikájáról. A Kulturális és Sport Bizottság rendelkezésére álló
keret összeg, melyet a sikeresen pályázók támogatására
fordíthat: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez,
programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet
használat költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások:
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb.(reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő
szociális hozzájárulási adót 27% -ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék,
asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer, stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A
megvásárolt eszközök további programokban való hasznosítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,
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amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája:
A támogatás - vissza nem térítendő pénzbeli támogatás -,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy öszszegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum
100 000.- Ft, - azaz Egyszázezer forint.
A pályázati összeg 2019. május 07. - 2019. november 29.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2019. május 07.
-2019. december 13. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben
van befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be.
Egy szervezet maximum 5 pályázatot nyújthat be. Kérjük
a pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a
bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e
támogatást, ha igen milyen összegű volt.
6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomázi
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth
Lajos utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814
381 telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2019. április 08.
(hétfő) 12 óráig.

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának,
a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal
való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program
megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
12./2008.(V.6.) számú rendelete) tartalmazza, mely a város,
honlapján (www.pomaz.hu) megtekinthető. A rendeletben
megfogalmazottak szerint a határidőben leadott pályázóknak - ha szükséges - hiánypótlásra van lehetőségük.
7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Kulturális
és Sport Bizottság a pályázat leadási határidejét követően
2019. április 16. napján hoz döntést és a Képviselő-testület
a soron következő ülésén a döntést jóváhagyja. A nyertes
pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2019. április 23. napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást
nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel
Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2019. május
06. napjáig.
Pomáz, 2019. március 07.
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Pályázati felhívás

PÁLYÁZAT

Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága civil
támogatási pályázati kiírása 2019. évben

1.) Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatának
célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek
programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
Támogatandó programok:
Fiatalokat megszólító prevenciós programok, pályakezdést
segítő előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével
kapcsolatos előadások, egészségkultúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek és a témához és a korosztályhoz
kapcsolódó programok.
Családi egészségmegőrző programok, ahol a család minden
tagja megfelelő kikapcsolódást talál.
Idősebbek számára egészség megőrzésével vagy helyreállításával kapcsolatos összejövetelek, előadások, kirándulások és a témához, korosztályhoz kapcsolódó tevékenységek,
programok.
Városunk lakói egészségvédelmének érdekében felvilágosító előadások, magzatvédelem, rákszűrések, stressz
elleni küzdelem, életmódváltással kapcsolatos programok,
előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével kapcsolatos programok, előadások, életmód-tanácsadással
kapcsolatos tevékenységek és a témához kapcsolódó programok.
Továbbá mind azon programok, ami a település közösségeiben az egészségügyi témához kapcsolódóan felvetődnek.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek
a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják
a település lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) Rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 3/2019.(III.07.) számú önkormányzati rendeletében
határozta meg. Annak felhasználásairól a módosított helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak rendjéről
szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság 11/2019.(III.05.) számú
SZEB határozatában döntött a rendelkezésére álló keret
felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázatok tematikájáról. A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezésére álló keret összeg, melyet a sikeresen pályázók
támogatására fordíthat: 2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió
forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez,
programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet
használat költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások:
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb. (reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő
szociális hozzájárulási adót 27 %-ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék,
asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer, stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A megvásárolt eszközök további programokban való haszno-

sítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,
amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy
összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum
100 000.- Ft, - azaz Egyszázezer forint.
A pályázati összeg 2019. május 07. - 2019. november 29.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2019. május 07.
-2019. december 13. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben
van befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be.
Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be. Kérjük
a pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a
bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e
támogatást, ha igen milyen összegű volt.
6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomázi
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth
Lajos utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814
381 telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2019. április 08.
(hétfő) 12 óráig

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának,
a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal
való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program
megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
12/2008.(V. 6.) számú rendelete) tartalmazza, mely a város,
honlapján (www.pomaz.hu) megtekinthető. A rendeletben
megfogalmazottak szerint a határidőben leadott pályázóknak - ha szükséges - hiánypótlásra van lehetőségük.
7.) Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Szociális és
Egészségügyi Bizottság a pályázat leadási határidejét
követően 2019. április 16. napján és Pomáz Város Képviselő-testülete a soron következő ülésén a döntést jóváhagyja. A nyertes pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon
közzéteszi, egyúttal 2019. április 23. napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség
esetén tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A
nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt
szerződést 2019. május 06. napjáig.
Pomáz, 2019. március 07.
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NYÍLT TÉR
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

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Herczeg Emma
2019.02.06
- Vidó Boglárka
2019.02.12
- Fodor Diána
2019.02.16
- Buláth Mihály György 2019.02.19
- Puha Miron
2019.03.06
- Balog Marcell
2019.03.08
- Balog Dániel
2019.03.08
- Szegedi Nándor
2019.03.10

Április
Április 7. vasárnap 14.30-tól
Nosztalgia délután

Április 11. csütörtök 10.00-től 13.00-ig
Versmegálló - a HÉv megállónál lévő
Coop-nál
Április 11. csütörtök 18.00-tól
Magyar Költészet Napja - a művelődési
házban

Április 12. péntek 18.00-tól
Dumaszínház - Felméri Péter, A majmok
királya című előadása
Április 14. vasárnap 14.30-tól
Nosztalgia délután

Április 18. csütörtök 17.00-től
Húsvéti játszóház
Április 25. csütörtök 16.00-tól
Szenior akadémia

Április 27. szombat 18.00-tól
Ivancsics színház - Magyar Mesék,
vígjáték

Akupunktúrás rendelés
Gyógyszermentes orvosi terápia
mozgásszervi, fájdalmak, allergia
székletürítési gondok,
sikertelen fogyókúra esetén.
Dr. Nagy Erzsébet akupunktúrás
orvos

Bejelentkezés:+36 30 919 9614
e-mail:drnagyakupunktura@gmail.com

Rendelés: Pomáz Jankovich Gy. u. 2.
18 Pomázi Polgár

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

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
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-18 óráig
Szombaton:
8-12 óráig

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

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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete
Április
7-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
19-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
21-én 8.00–20.00-ig
István Király
22-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
28-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
Május
1-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
5-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425

REDŐNYÖK

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

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

Fényresötétedő lencsék 25%
kedvezménnyel!

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke
kapható!

Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869

Tetőfedő-bádogos-ács
munkák, valamint
lapos tetők szigetelése
Tel.:06-70-578-1468

e-mail:badogosbela47@gmail.com

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(9:30 Csobánka, templom)
18:00: Pomáz - templom

Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)
(szombat, vasárnap: nyáron
19:00-tól)
Lejtényi Emánuel
plébániai kormányzó

Készpénzért
veszek!

Almási Katalin vásárol
bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, könyveket,
hangszereket, varrógépet,
csipkét, bizsukat,
kitüntetést, régi pénzt,
régiségeket, hagyatékot
DÍJTALAN
KISZÁLÁSSAL!

06-30-308-9148

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei
a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)
vasárnap
9.00 Szent Liturgia
szerda
18.00 Szent Liturgia
1-2-3. péntek
18.00 Vecsernye
Dr. Mosolygó Péter
parókus
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond u. 2.
06-30-316-6345
pomaz.gorogkatolikus.hu
Pomázi Polgár 19

