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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
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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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Fodor József:
Májusi üdvözlet
Vérforraló május, csoda hónap!
Teljes éjjel zeng, bugyog a zápor,
És reggelre gyöngyöznek a lombok,
A pataknak duzzadt kelyhe csillog
És a földből kiömlik az illat,
Álomból kelt szárnyas tolla reszket:
Mély rejtekbe hallgatni be jó volt,
Dús gallyakon hogy csengenek a
csöppek,
Üde, tiszta tengerüket itta
Bő mellébe és sarjad a jó föld.
Mennyi fénylő csíra, mind kipattan,
Köröskörül friss és drága zöldség,
Kertek és mezők telin mosolyognak,
S mint lépsz, mohó, röpködő szemeddel
Nem is bírod már e szörnyű szépet.
Amit látsz, mind, mind magadba innád,
Felgomolygó párák szürke hamvát,
Alant a tisztuló zöld mezőket,
Ezüst forrás habját könnyű gőzben
S hogy a szíved mindig ittasuljon,
Göngyölegből most engedt levélkét,
Melynek gyenge zöldje föld- tejes még
S ömlő virág- igéret mögött a
Bő remények mennyet- ingatásátÓh, ami szép, soha el ne múljon!

Címlapfotó: Gál-Fodor Alexandra
Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár
AlApító: pomáz város önkormányzAtA
Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal
székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.
kiadásért felelős személy:
szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző
Főszerkesztő: Hamvas Atanáz

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
megjelenik 6000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A tavasz minden évben a fejlesztések ideje
A címbéli megállapítástól idén sem térünk el. A város több pontján is zajlanak
munkálatok, sőt akad olyan projekt, ami már befejezésre is került. Ez utóbbi kategóriába tartozik a Rákóczi út csapadékvíz elvezetése vagy a ravatalozó melletti parkoló
megépítése. S, hogy a teljesség igénye nélkül említsünk még néhány munkálatot, zajlik
a Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút kivitelezése, a Mátyás király utca felújítása, a szelistyei játszótér vizesblokkjának újáépítése. Többek között ezekről a fejlesztésekről beszéltünk Vicsi László polgármesterrel.
zárat szereltetünk. Az időzárral az éjszakai zárva tartást
tudjuk biztosítani. Szintén régi és égető probléma a Mátyás
király utca helyzete. Az utca teljeskörű felújítására ötvenmillió forint pályázati összeget nyertünk el, amelyet kiegészítve a Mátyás Király Általános Iskola és a Hétszínvirág
óvoda előtt útszakasz felújítására és parkolók kialakítására
fordítunk. Elindítottuk a közbeszerzési folyamatot, s reményeink szerint a tanév végével a beruház el is tud kezdődni, hogy a szeptemberi iskolakezdésre el is készüljön.
- Egy újabb pályázati sikerről is beszámolhat…

- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által illegális
szemétlerakók felszámolására kiírt pályázaton indultunk, s
nyertünk hárommillió forintot egy lerakat felszámolására.
Sajnos csak egy helyszínre lehetett pályázni, pedig több
ilyen is akad városunk környékén.

- Kezdjük a már lezárult fejlesztésekkel…

- Az elmúlt években sikeres pályázatainknak köszönhetően
egymilliárd forintot is meghaladó összeg folyt be a város
kasszájába. Az előkészületek és a közbeszerzések után gőzerővel indultak meg az építkezések. A Rákóczi út csapadékvíz elvezetését már be is fejeztük, és a napokban adtuk át
a forgalomnak a ravatalozó melletti területen kialakított új
gépkocsi parkolót. Javában zajlik városunkban a kátyúzás és
megkezdődött a martaszfaltos utak javításának előkészülete
is.
- Talán a legnagyobb öröm és a legjobban várt fejlesztés a
kerékpárút megépítése…

- Magam is így gondolom! Hála Istennek, a kivitelező kiválasztása után most már gőzerővel zajlik ez a beruházás is.
Rengeteg telefon és e-mail megkeresés érkezik a hivatalhoz
azzal kapcsolatban, hogy valóban a kerékpárút megépítése
kezdődött e meg. Nos, a hír igaz, büszkén mondhatom, hogy
végre elindultunk ezen az úton, s hamarosan a kerékpárosok
is birtokba vehetik a városunkat Szentendrével összekötő
szakaszt. Szintén régi kérés, amelynek most eleget tudunk
tenni, a Szent István parkban található játszótér vizesblokkjának újáépítése. A régi faház elbontásra került, s helyére
egy korszerű téglaépület kerül, mely a szülők kérésére
vidám, színes külsőt kap majd. Talán az is fontos ennél az
épületnél, hogy megpróbáljuk megelőzni a rongálást azzal,
hogy kamerák fogják figyelni az épületet, s az ajtókra idő4 Pomázi Polgár

- A lakótelepi buszközlekedésről is érdemes pár szót
említeni!

- A lakótelepi buszközlekedéssel kapcsolatos örömhír, hogy
az első buszt már át is vehettük, s a közeljövőben érkezik a
másik is. Ezzel egy időben a buszok műszaki vizsgáztatására is sor kerül, s amint ez megtörtént, a vállalkozóval
közösen megkezdjük a buszok útvonalának kijelölését.
- Választási év van, s bár csak októberben kerül sor a helyhatósági voksolásra, már most is erősen érződik az őszi
kampány előszele…

- A balliberális önkormányzati képviselők, baloldali pártok
és köréjük csoportosult civilek által létrehozott egyesület az
országos trendeknek megfelelően itt is „független” polgármester jelölt mögé sorakozik fel… Ez a jelölt városunk
volt – több mint egy éve lemondott – tűzoltóparancsnoka.
Jól ismerem a kihívómat, tűzoltóként sokra becsülöm, viszont az elmúlt években a jelenlegi ádáz ellenségévé vállt.
Akár a közösségi oldalakon történő megnyilvánulásait
tekintem, akár a különböző médiamegjelenéseit veszem alapul, azt látom, hogy óriási ellenszenv van benne a jelenlegi
kormányzópárt ellen. Azt se felejtsük, hogy személyes perben állt a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadójával.
Ebből mindenki levonhatja a saját szájíze szerinti megfelelő
következtetéseket. Én a magam részéről a nemzeti keresztény oldal, s elsősorban a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatásával tervezem folytatni a munkát, s reményeim szerint
erre bizalmat is kapok a választóktól.

A kút és a kereszt
hitünk jelképei

Aki arra jár, láthatja, hogy folyamatosan szépül a régi
katolikus temető. A szépülés egyik fontos állomása volt,
amikor Lejtényi Emánuel atya április közepén megszentelte az elkészült új kutat.

A díszkút Albert Farkas szobrászművész alkotása. Az építkezést Lampert Ferenc temetőreferens szervezte, felügyelte.
A pihenőhely melletti kis hulladékgyűjtőt Barna Péter és
Méhes Tamás készítette társadalmi munkában. A munkálatokat szorgalmazta és tevékenyen részt vett bennük Sarkadi
Attila a körzet önkormányzati képviselője. Az elhelyezendő
pihenő padot Vicsi László polgármester ajánlotta fel.

Virágosodás Pomázon

HÁZUNK TÁJA

A Szent István szobor
felújítása

Régi terve a városvezetésnek, hogy a Szelistyében lévő
Szent István szobor felújításra kerüljön. Az idei évben erre
is sor kerül. A munkálatok elvégzéséhez a vállalkozó leszereli és elszállítja a szobrot.Az ivókút felújítása után a szobor eredeti helyére kerül vissza, addig is kérjük a lakosság
szíves türelmét.

Megújul a szelistyei
játszótér

Pomáz Város Önkormányzatának képviselő-testülete az
idén márciusi ülésén döntött a szelistyei játszótér felújításáról tízmillió forint értékben.
A felújítás keretén belül döntés született arról is, hogy a
szelistyei játszótér új vizesblokkot kap, két női mosdó és
egy férfi mosdó kerül kialakításra a játszótéren, illetve egy
tároló. A munkálatok már megkezdődtek. A mosdón kívül a
játszótér kerítése is felújításra kerül, illetve a játszótéri játék
elemek is. Változás az is, hogy a jelenlegi főbejárat átkerül
a játszótér másik oldalára. A mosdó időzáras lesz (8-20
óráig), reggel nyit és este automatikusan lezár, valamint kamera is védi majd az új épületet.

Átadásra került a
ravatalozó parkolója

Az utóbbi időben elültetett több mint száz fa virágba
borulása után idén már Budakalász felől, a Pomáz tábla
alatt is virágokkal várjuk a településünkre érkezőket.
Az ágyást a MAR-TEAM KFT. tulajdonosa, Márton László
építette az ingatlanán és ajánlotta fel a város részére, amelyet ezúttal szeretnénk megköszönni. A virágok beszerzését
és ültetését a hivatal dolgozói, azaz közfoglalkoztatottak végezték el. A locsoláshoz – az ágyás mellett lakó szomszédos
ingatlantulajdonos – Vicsotka Éva felajánlotta a segítségét,
így a későbbiekben biztos kézben lesz a terület ilyesfajta
gondozása is. Természetesen a folyamatos gyommentesítésről nem fogunk elfelejtkezni, hiszen számunkra is fontos milyen képe alakul ki a városunkról az idelátogatóknak
a legelső pillanatban.
Pomáz Város Önkormányzata és Hivatala

Pomáz Város Önkormányzata befejezte a ravatalozó melletti saját ingatlanán a parkoló építését. A 2000 m2 nagyságú
területen a 64 darab férőhely kialakítása mellett jutott hely
18 darab fának, illetve zöldfelületnek is. A parkoló a
remények szerint megfelelően biztosítja a kegyeleti helyekhez érkezőknek a gépjárművek leparkolását, megszüntetve az utca közlekedésében kialakult nehézségeket.
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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.

Kampánytéma lett a
fásítási programból

2019 április 17-én tartotta rendes testületi ülését városunk
önkormányzata. Több fontos napirendi pont is szerepelt a
megtárgyalandók között, s természetesen az egyebek során
szóba került az ellenzék által megkérdőjelezett főutcai
illetve Huszár utcai faültetés is…

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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Rögtön az elején elfogadásra került Pomáz 2018-as zárszámadásának rendelet-tervezete, majd jóváhagyták a tavalyi
pénzmaradványokat, illetve módosították a 2019-es költségvetést. Elfogadták a képviselők a 2018-as belső ellenőrzési
jelentést is csakúgy, mint a 2019-es intézményi térítési díjakról
szóló rendeletet. A fontosabb napirendi pontok közé tartozott
Dikácz Péter ügyvezető beszámolója a Pomázi Zenekastély
Nonprofit Kft. 2018-as működéséről, illetve Kósa Anikó
igazgató beszámolója a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
tavalyi tevékenységéről, s idei munkatervéről. Előterjesztésre
került a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés
szabályainak módosítása, melynek elfogadásával a képviselők
lehetőséget teremtettek arra, hogy a Teleki-Wattay kastély
ezután hivatalos házasságkötő helyszínként is működjön. Zárt
ülésen hagyták jóvá a testület tagjai a bizottságok által odaítélt
civil és alapítványi támogatásokat, majd következett az egyebek napirendi pont. Mint ismert, városunk önkormányzata
nagyszabású faültetési programba kezdett a főúton, illetve a
Huszár utcában. Száz kisfa került elültetésre több ütemben,
ezzel is szépítve városunkat. Az ellenzéki képviselők és a
körülöttük csoportosuló civilek kislétszámú csoportja azonban
úgy véli, hogy jelentősen túlárazott volt a faültetés költségvetése. Teszik ezt annak ellenére, hogy a városvezetés több
fórumon is megindokolta a projekt költségvetését. Csodálkozni azonban nem szabad ezen, hiszen kampányév van, s az
ellenzék úgy véli, hogy ez megfelelő kampánytéma… El is követtek mindent, hogy hangot adjanak ezen véleményüknek.
Több alkalommal is körberagasztották a kisfákat védő
oszlopokat „túlárazott” feliratokkal… A feliratok minden alkalommal pár órán belül eltűntek, egyet nem értő városlakók
szedték le azokat, illetve egy ilyen csomagot Vicsi László polgármester az ülés végén adott át Hardi Péter képviselőnek
megkérve őt és általa társait, hogy a közeljövőben ne szemeteljék újra tele ilyen módon a várost, s lelkes természetvédőként inkább örüljenek a fásítási programnak, minthogy az
élő fába is belekössenek.

HÁZUNK TÁJA

MATASZ Pest Megyei Szervezet elismerések
átadása 2019 első negyedév

Az év eleje mindig a számadásé, a tervek megfogalmazásáé
kell, hogy legyen. Nem lehetett ez máshogy a MATASZ Pest
Megyei Szervezeténél sem. Számot vetettünk az elmúlt
időszakkal, levontuk a megfelelő következtetéseket és
megterveztük a jövő feladatait. Ahhoz azonban, hogy a
jövőben is eredményesek tudjunk lenni, mindenkor meg kell
vizsgálni, hogy kik azok a személyek, akik az átlagosnál
többet tettek közösségünkért, feladataink megvalósításáért,
kitűzött céljaink eléréséért. A március elején tartott taggyűlésünkön szerettük volna az Ő munkájukat megköszönni, de
különböző okoknál fogva, ott csak egy személynek, Bálint
Mihály őrnagy úrnak, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási
Központ Toborzó Iroda megbízott toborzó részleg vezetőjének tudtuk, a részünkre nyújtott támogatását megköszönni. Bálint őrnagy úr hivatalba lépését követően rendkívül konstruktívan állt feladatainkhoz, közös céljaink
elérését fontosnak és egyszersmind követendő példának tartotta. Nyolc olyan eseményen válltata az aktív közreműködést, ahol a közös megjelenésünk tovább öregbítette szervezeteink jó hírnevét.
Pomáz Város önkormányzatával már több éve gyümölcsöző
együttműködést folytatunk. Több programon is együtt dolgoztunk, gondolok itt például a pomázi gyereknapi programra, vagy az általunk szervezett honvédelmi napokra, de
a Pomáz Város napi rendezvény is a kiemelt feladatok sorát
szaporítja. Kósa Anikó, a város alpolgármestere, aki egyben
a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is, ebben
jelentős szerepet vállalt. Ő sajnos nem tudott meghívásunknak eleget tenni, mivel hivatali elfoglaltsága ezt nem tette
lehetővé. Mini delegációnk ezért hivatalában kereste Őt fel,
és adta át számára köszönetünk elismeréséül emléktárgyunkat.
Kiss Vigh Béla tagtársunkat, gondolom, nem kell külön
bemutatni senkinek. Ő az aki a lövészeteinken szinte minden alkalommal ott van és dolgozik közösségünkért, Ő az
aki készíti a versenyekre okleveleinket, plakátjainkat, és
szinte minden dokumentációnkat. Ő az aki a versenyeinken
működteti a versenyirodát, végzi az elő regisztrációs feladatokat, előkészíti az eredményhirdetéseket, és még hosszan
sorolhatnám, hogy mi mindent.
Nos, munkája elismeréseként, március 15-e, Nemzeti Ünnepünk alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím III.
fokozatát kapta, Honvédelmi Miniszter úrtól, melyhez ezúton is gratulálunk!
Nem maradhatott ki az idei év első nagy rendezvénye, az
"Egy nap a Honvédelemért Kalász Suli 2019" programunk
sem ebből a sorból. Ezt több dolog is igazolta! Először is, a

MATASZ egyik tagegyesületéről lévén szó, büszkék vagyunk arra, hogy már több éve valós tartalommal töltjük
meg kapcsolatunkat. Mit is jelent ez a hétköznapok
nyelvén!? Lövészeti programunkat már több éve meghirdettük, és ebben a ZEN Rendészeti SE folyamatos, aktív segítséget nyújt részünkre. A legnagyobb segítséget, a biztonságos fegyverkezelés szabályait súlykóló program megvalósításában való aktív részvételük képezi, amiből nem kívánunk semmit engedni. Vass Imre ny. r. alezredes úr ebben
évek óta folyamatos partnerünk, továbbá támogatja önálló
"szakosztályunk", "csoportunk megalakítását" is, amihez
igyekszik az anyagi lehetőségek figyelembe vételével maximális segítséget nyújtani részünkre.
Számunkra talán a legtöbb segítséget az MH Altiszti
Akadémia Parancsnoka, Bozó Tibor dandártábornok úr adta
az elmúlt években. Számtalan programunkon működtek
közre kollégáival, népszerűsítve ezzel a katonai pályát,
segítve honvédelmi nevelő munkánkat. Külföldi kapcsolataink ápolásában is szinte mindenkor segítségünkre volt,
ami bizonyítja, hogy a Honvédelemi Minisztérium és a
MATASZ között megújított együttműködési megállapodás
valós tartalommal megtölthető, mindkét fél számára gyümölcsöztethető. Megyei szervezetünk tartalékos állományának megtartásában és felkészültségük javításában még
számtalan kiaknázásra váró területet fedezhetünk fel, hiszen
közös a hitünk és közös az akaratunk. Tisztelettel köszönjük, hogy Parancsnok úr lehetővé tette számunkra emléktárgyunk átadását az MH Altiszti Akadémia március 15-i,
Nemzeti Ünnepünk alkalmából tartott ünnepi személyi
állomány gyűlésén, ami ékesen bizonyítja kölcsönös megbecsülésünket. Dandártábornok úrnak ezúton is köszönjük a
rengeteg segítséget, bízva a további eredményes együttműködésben.
Bíró Sándor ny. r. ezredes
MATASZ Pest Megyei Szervezet elnök
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KÉPRIPORT

Közel 600 gyermekfellépő a költészet napján

Idén soha nem látott érdeklődéssel és részvétellel zajlott
a délelőtti Versmegálló műsor a pomázi HÉV-állomás
közelében lévő székelykapunál a Magyar Költészet Napja alkalmából 2019. április 11-én megszervezett programon.

Óriási létszámban léptek fel gyermekek a 10 és 13 óra között megtartott eseményen, melyet hosszú évek óta a Pomázi
Művelődési Ház és Könyvtár szervez. A hallgatóság soraiból többen is kedvet kapva csatlakoztak a szavalókhoz.
Fantasztikus élmény volt ez mind a fellépők és a hallgatóság
számára egyaránt. A nap megkoronázásaként esete a Művelődési Házban Szőke István Attila versíró és Keresztes Nagy
Árpád énekmondó előadását élvezhette a nagyérdemű. Az
esti programon igazán izgalmas, egyedi történeteken és zenéken keresztül ismerhettük meg új dimenzióból Arany
János, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi
Sándor, Madách Imre, József Attila, Juhász Gyula, Nagy
László, Wass Albert és még sok más költő, író óriásunk
történeteit és munkáit.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

TeSzedd! akció Pomázon

Idén is sok lelkes környezetvédő vett részt a TeSzedd! hulladékszedési akcióból Pomáz Város Önkormányzatának
szervezésében.
Az önkormányzati dolgozóknak köszönhetően a Béke utca és
a Szentendrei út két oldala tisztult meg a szeméttől, már amennyire az megoldható volt, hiszen komplett kanapét és egyéb
nagyméretű kidobott tárgyakat is találtak a szemétszedők,
amelyek elszállításáról az Önkormányzat természetesen gondoskodni fog. Vicsi László polgármester a szemétszedési
akción elmondta, hogy a városnak legalább harmincmillió
forintjába kerül évente az illegális szemét összeszedése, de van
hogy ez az összeg sem elegendő. Mindenkit kérünk arra, hogy
ha lát szemetelőt, azt jelentse a rendőrség számára, vagy az
önkormányzatnak, hogy az intézkedés megindulhasson a
szemetelők ellen. A TeSzedd! akció országos és az idei volt a
nyolcadik alkalom. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a TeSzedd! megnyitóján elmondta, hogy készül
egy törvény, amely alapján a szemetelés bűncselekménynek
fog számítani, emiatt talán csökkenni fog a szemetelők száma.
Pomázon számtalan zsák megtelt szeméttel, köszönhető a
hivatal, a Művelődési Ház dolgozóinak, illetve a városvezetők
és az akcióra szép számmal jelentkező polgárok, civil
szervezetek kétkezi munkájának.
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DIÁKHÍREK

Mátyás gála a Pomázi Mátyás Király
Általános Iskolában

Itt a tavasz, közeledik a tanév vége, ami mindig nagy
izgalommal tölt el minket, hiszen újra megrendezhetjük
hagyományos műsorunkat, a Mátyás gálát, mely iskolánk legnagyobb volumenű eseménye.
Ez az a rendezvény, ahol a gyerekek kiszállhatnak az iskolapadból és megmutathatják, mennyi tehetség szorult
beléjük.
A gálát komoly munka előzte meg. A tanulók hetekig készültek, dalokat, zenéket válogattak, jelmezt készítettek, és
gyakoroltak, gyakoroltak, gyakoroltak hogy a nagy napon a
legjobbat hozzák ki magukból.
Hihetetlen közösségformáló ereje van egy ilyen felkészülésnek. A diákok félre tesznek minden ellentétet és csak egy
dologra koncentrálnak, hogy megvalósítsák a kitűzött célt.
A munka gyümölcse április 6-án megérett… És ennél szebb
és édesebb gyümölcsöt még soha nem kóstolhattunk.
A környék összes közösségi terét kinőttük már, így helyszínül a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színháztermét választottunk, mely közel 400 fős közönséget
képes befogadni, adottságai pedig tökéletesen megfelelnek
gálánk igényeihez.
A két részletben megrendezett, dupla teltházas műsoron
több mint 300 diák állt színpadra. Nem győztük kapkodni a
fejünket ennyi színes és fantasztikus produkció és nem utolsó sorban tehetséges gyerek láttán. Nem volt hiány versből,
táncból, énekből, zenéből és humorból. A műsor méltón
képviselte és jelenítette meg iskolánk színességét. A mellékelt képek reméljük, valamelyest visszaadják ezt a hangulatot. Aki többet szeretne ízlelni ebből a gyümölcsből, iskolánk honlapján még több fotót és videót talál (www.
matyasiskola.hu)
Egy biztos. Szombaton mindenki hatalmas mosollyal az arcán és mérhetetlen büszkeséggel a szívében tért haza.
Köszönjük a Váci Tankerületi Központnak és a Pomázi Nebulókért Alapítványnak, hogy támogatásukkal ilyen színvonalas gálát rendezhettünk!
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, hogy időt és energiát nem sajnálva segítették a szereplőket!
Köszönjük a szülőknek, hozzátartozóknak, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, és óriási tapssal jutalmazták a produkciókat!
És nem utolsó sorban köszönjük a gyerekeknek, hogy egy
felejthetetlen délelőttöt biztosítottak számunkra! Büszkék
vagyunk Rátok!
Szervezők
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Húsvéti hírek a német suliból

DIÁKHÍREK

Gyönyörű idővel köszöntött be a tavasz. Minden virágzik, csodaszép az iskolakert. Nagyon sok kitűnő programunk is volt ebben a hónapban, amitől még jobb a kedvünk.

5. osztályos gyermekeink az Aquincumi Múzeumban jártak.
Célunk egy kihelyezett óra volt, hogy a diákok testközelből
tapasztalják meg, hogyan éltek a rómaiak. A tárlatvezetésen
kívül ókori római szertartásokat játszhattak el a gyerekek.

A fenntarthatósági témahét alkalmából nyertes pályázat
segítségével változatos programokon vett részt iskolánk
minden tanulója. Játszottunk öko- társasjátékot, kézműveskedtünk és újrahasznosítottunk, megépítettük udvarunkra
pet palackokból a nagy szalamandrát, amin megpihenhetünk
a szilvafa árnyékában. Természetesen csatlakoztunk városunk Te szedd akciójához is. Köszönjük szépen a szülők
szervezését és aktív részvételét!

A pályaorientációs nap keretében különböző helyszínekre
látogattak diákjaink. A 4. osztály az ICO-ban tett látogatást
márc. 25-én. Egy előadás keretében megismertük a gyár
történetét és a toll fejlődését napjainkig. Az üzemben
végigkísérhettük a gyártási folyamatot a kezdetektől egész a
csomagolásig. A program zárásaként még ajándékot is kaptunk. Ismeretekkel és élményekkel gazdagodva érkeztünk
vissza az iskolába.
Kisiskolásaink jókora gyalogtúra keretében ellátogattak a
Kőhegy Majorba, ahol beleleshettek a farm (és a farmerek)
életébe.
A legnagyobbak pedig a dorogi hulladékégetőbe utaztak,
ahol sokat hallhattak a környezet védelméről.
Iskolánk részt vett a városi szavaló versenyen. Alsó tagozatos tanulóink közül az iskolai verseny 1-3. helyezettjei
képviselték iskolánkat. A 33 fős mezőny teljesítményét 3
főből álló szakmai zsűri bírálta. A két pedagógusból és egy
színművészből álló ítészeknek komoly fejtörést okozott a
színvonalas produkciók közötti különbségtétel. Végül
iskolánkra nézve igazán szép eredmények születtek!
Díjazottak a következő tanulóink lettek: Visnyár András

Bence (1. osztály) 1.hely, Huber Kincső (1. osztály) 3.hely,
Ruskovics Patrik (4. osztály) 2.hely, Simon Szonja(4. osztály) 3.hely.
Dunabogdányban megrendezték a megyei nemzetiségi
szavaló versenyt április 10-én. A gyerekek jól felkészültek
voltak, különösen kis másodikosaink viselték nagyon bátran
a stresszhelyzetet, a várakozást, és nagyon színvonalasan
adták elő verseiket! Mindenképpen dicséret illeti az összes
versenyzőt! Kálmán László Benedek (2.a) 2. helyen bejutott az országos döntőbe, Simon Léna (2.b) különdíjas, 1
ponttal maradt le a továbbjutástól! Simon Szonja (3.a) 6.
helyen végzett, Lévai Emma( 6.a) 3. helyen jutott tovább az
országos döntőbe. Gratulálunk, izgulunk értetek az országos
fordulóban!
Iskolánk 4. osztálya részt vett április 11-én a KÖLTÉSZET
NAPJA alkalmából rendezett Versmegállón. Ruskovics
Patrik, Simon Szonja és Farcas Florin mondtak verset a
lelkes közönségnek. A programot fagyizással zártuk. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert a borús idő ellenére nem
esett az eső.

A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium megrendezte a járási úszóversenyt, alsó
tagozatos diákok számára. Ezen a versenyen iskolánk is
képviseltette magát a következő tanulók részvételével: 2.o.:
Fényes Dóra, Gál Vivien, Szabó Lotti, Szabó Richárd, 3.o.:
Tóth Dorottya, Varga Alina , 4.o.: Mihálffy Antónia. Gál
Vivien hátúszásban ,Tóth Dorottya pedig mellúszásban
szerzett aranyérmet. Minden versenyzőnknek gratulálunk!
8. osztályosaink elérkeztek a DSD 1 nyelvvizsga szóbeli
fordulójához. Kiválóan bizonyították nyelvi tudásukat. A
végleges vizsgaeredményekre még egy kicsit várni kell, de
ügyesek voltak mindannyian. Gratulálunk nekik!
Balog Ilona Katalin, intézményvezető
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Újabb Sashegyis érdemek az idei „Tarka-barka daloskönyv”
tavaszi tankerületi rajzversenyen

„Ez a kis ceruzás, Vagyok én. Ceruzám fut a lap Mezején.”
/Lackfi János: Dorottya rajza/

Az izbégi iskola 9 évvel ezelőtt indítottja útjára ezt a
rajzpályázatot a 6-14 éves korosztály számára, melynek
célja a zene és a képzőművészet mind harmonikusabb és
komplexebb összekapcsolása.
Idén a rajzpályázat különlegessége volt, hogy kortárs
költőnk, Lackfi János verseihez készítettek illusztrációt a
gyerekek, és a díjakat maga a költő adta át a kis diákoknak.
A független zsűri neves alkotó művészekből állt: Deim
Balázs fotóművész, Lázár Enikő népzeneoktató, Bagdi
Kata iparművész.
A meghirdetett 4 kategóriában összesen körülbelül 35 díjat
osztottak ki.
1.-2. osztályos kategóriában: II.hely: Varga Máté 2.a, III.
hely: Duró Kristóf 1.a, Humordíj: Varga Bence 2.b, Humordíj: Vida Ágoston 2.c
3-4. osztályos kategóriában: Grafika kategóriában: II.
hely: Benkó Balázs 3.c, Festészet kategóriában: Varga Fruzsina 3.a I. hely, megosztott II. hely: Porosz Mira 3.a,
megosztott II. hely: Bagi Vilma 4.b, III. hely: Vörös Veronika 3.a
5-6. osztályos kategóriában: I. hely: Kocsis Vivien 5.a,
Különdíj: Vörös Mátyás 6.a
7-8. osztályos kategóriában: II. hely: Mogyorósi Gábor 7.a

Várkonyi Vince, iskolánk 10.
osztályos tanulója lett az
„Év diák költője”

III. hely: Bacsánszki Levente 8.a
Felkészítő tanáraik: Orbánné Jávorits Judit, Páll Judit, Vágóné Kovács Katalin, Hlavacska Orsolya. A pedagógiai díjat
a tanítványaival elért kiemelkedő eredményekért Hlavacska
Orsolya kapta.
Gratulálunk minden díjazottnak, akik ezekkel a szép és
különleges alkotásokkal sokaknak élményt szereztek és
eredményeikkel gazdagították iskolánk hírnevét a
kistérségben!
Hlavacska Orsolya rajztanár SASHEGYI

Sportpályaépítés TAO-ból!

A 16 esztendős múltra visszatekintő Irodalmi Rádió idén is
meghirdette az „Év diák írója”, illetve az „Év diák költője”
pályázatát. Az országos megmérettetésre gimnáziumunk két
tanulója, Gujka Vivien (9. osztály) és Várkonyi Vince (10.
osztály) is beküldte néhány írását. Vivi prózája bekerült a
legjobb művekből összeállított antológiába, Vince pedig két
versével nem csupán a megjelenés jogát vívta ki, de elnyerte
a megtisztelő címet is. Iskolánk büszkén mondhatja, hogy az
„Év diák költőjét” is tanulói között tudhatja.
Szentmiklóssy-Kovács Zsuzsanna magyartanár SASHEGYI
Tisztelt Szülők! Újabb fejlesztési projekt előtt állunk. 2020
tavaszán megépítjük tornapályánkat, az iskolánk mellett
található üres telken. Az MLSZ nyújtotta pályázati lehetőségen keresztül valósítjuk ezt meg, melyhez nagy összefogásra van szükség.
AZ MLSZ vállalja a tornapálya megépítést, amennyiben az
iskola összegyűjti az ehhez szükséges TAO (társasági adó)
támogatást, melyet cégek ajánlhatnak föl ebben az évben,
amikor az aktuális. Megéri támogatni, mert az a társasági
adót fizető magyar vállalkozás, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a
csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Részletek:
https://tao-palyazatok.mlsz.hu/. Mivel a különböző cégek
negyed-, fél- illetve éves adózók is lehetnek, nem tétlenkedhetünk. Már most aktuális a támogatások felajánlása. Nagyságrendileg 100.000.000 Ft körüli összeg fedezi a projekt
költségeit. A kiegészítő munkálatok kb. további 12.000.000 Ftba kerülnek majd, mely a futópálya, távolugrógödör, valamint
a fennmaradó területek térkövezését jelentik. Kérjük, amenynyiben az Ön cége, vagy ismerőse úgy dönt, hogy támogatja
TAO-jával a projektet, jelezze azt az intézmény vezetőjénél
vagy a titkárságon személyesen, telefonon vagy akár e-mailben. Köszönjük a pomázi diákok nevében a támogatást!
Nagy Koppány Lászlóné, igazgató
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FELHÍVÁS

Pályázat főépítész munkakör betöltésére

Pomáz Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Pomáz Város Polgármesteri Hivatal Főépítész munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L.
utca 23.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. besorolási osztály:
okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szak-képzettség, és okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel
együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté
nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon
alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben
meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában. Előkészíti a partnerségi egyeztetési eljárás szabályaira vonatkozó
rendelet tervezetét. A települési főépítész látja el a települési
önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat: Döntésre előkészíti a rendezés
alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit, Elkészíti az előzetes
tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek,
valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem
helyéről, céljáról, várható eredményéről, Szervezi és irányítja
a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek
során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének
nyilvánosságát, gondoskodik a partnerségi egyeztetés szabályszerű lebonyolításáról. A véleményezési eljárás befejezését
követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket, nyilvántartást
vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről. Szakmai konzultáción vesz részt
és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról. Előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről. Közreműködik az Építésügyi szolgáltatási
pont feladatainak ellátásában. Feladata a településrendezési
eszközökkel kapcsolatos kártérítési és kisajátítási ügyekben az
önkormányzat képviseletében való közreműködés. Végzi a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléseivel kapcsolatos szakmai feladatok, teendők előkészítésének koordinálását. Közreműködik a települési értékvédelmi támogatásra irányuló pályázat lebonyolításában, a támogatott beruházások felügyeletében, ellenőrzésében. Közreműködik a településképi bejelentési, településképi véleményezési és a településképi kötelezési eljárások lebonyolításában.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény

megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z)
cafetéria és a közszolgálati szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetem, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, főépítészi vizsga, vagy a jogviszony kezdetétől számított hat hónapon belüli megszerzése
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási alap-és
szakvizsga megléte, építéshatósági területen, közigazgatásban
szerzett szakmai tapasztalat, építésügyi vizsga megléte, ÉTDR
rendszer felhasználói ismerete, településtervezésben szerzett
szakmai tapasztalat, tervezési vagy szakértői jogosultság, főépítészi vizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- 45/2012.(III.20.) Korm. rend. 1.sz. mellékletének megfelelő
tartalmú önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-2649-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Főépítész. Vagy: Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@
pomaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.pomaz.hu - 2019. április 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
pomaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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PÁLYÁZAT

Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága által elbírált
civil szervezetek pályázatainak közzététele 2019.
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PÁLYÁZAT

Pomáz Város Önkormányzata Kultúrális és Sport Bizottsága által elbírált civil
szervezetek pályázatainak közzététele 2019.
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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

Május
május 10. 17:00-tól Gergely Laura L-aura című kiállításának megnyitója

május 11. 16:30-18:30 A Móra Kiadó
Bábelőadása és Könyvvására
május 13. 10:00 Művészeti fesztivál

május 18. 10:00-15:00 Pomázi ékszervásár és ásványbörze - A belépés
ingyenes!
május 25. 10:00-14:00 Gyermeknap
május 27. 14:00-18:00 Véradás

május 30. 16.00-tól Senior Akadémia Lux Judit: Játszani is engedd... -játéklehetőségek időskorban

május 31. - június 2. Süsü és barátai Életre kelt mesehősök kiállítás

június 7. 9:00 Egy nap a honvédelemért

Állandó programok:

gyerek angol, moderntánc, turbó izom
40+, hatha jóga, karate, gyógytorna,
festőiskola, szenior tánc, holdvilág
dalkör, kártya-klub, nosztalgia tánc,
ingyenes jogsegély, egyensúly torna,
ping-pong

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
18 Pomázi Polgár

LEVELET KAP HITELEZŐ BANKJÁTÓL?
ELKÉLNE A SEGÍTSÉG A PAPÍROKON VALÓ
ELIGAZODÁSHOZ, VAGY TÖBB BANK KÍNÁLATA IS
ÉRDEKLI?
BESZÉLJÜK MEG HELYBEN, SZEMÉLYESEN!
EZ ÖNNEK DÍJMENTES.
HÍVJON, VAGY KÜLDJÖN EMAILT, SMS-T!

+36 20 / 284-9616

PENZUGYEKHELYBEN@GMAIL.COM
A telefonszám hívása normál, nem emelt díjas.

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
Május
5-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
12-én 8.00–20.00-ig
István Király
19-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
26-án 8.00–20.00-ig
Viktória
Június
2-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
9-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

Májusban minden szemüvegkeret
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

REDŐNYÖK

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

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

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

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

Pomáz, Meselián

(Ánizs utca) 810 m2

Zártkert

(3%-os beépíthetőséggel)

ELADÓ

Villany a telek előtt
Ár: 4,2 millió
06-20-263-5001

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
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