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Feltámadtál
uram,
feltámadtál!

Üzenem minden elbukottnak, tönkrement életűnek, akikhez senki semmi
reményt nem fűzne már, azoknak
akinek álmai összeomlottak, akik
saját vagy mások életének romjai
alatt rekedtek. Nem az az utolsó
pont! Nincs az emberi életnek olyan
sötét pontja, ahová, az újrakezdés, a
folytatás értelme be ne sugározna.
Még ha vaksötét is volna még, és a
gondok köde még oly sűrű is, hogy lepattan róla minden vigasztaló szó,
amikor hiába minden próbálkozás.
Szunnyad a lelkünk mélyén egy titkos
program, amely a legutoljára aktiválódik, akár a halál beállta után is.
Mert nem a halál, nem a kudarc, nem
a balsors a legerősebb.
De ezt nem hisszük el, addig míg oda
nem kerülünk, és nem láthatjuk meg
saját magunk, hogy van olyan Hatalom, amely előtt a Sötétség is valamennyi démonával térdet hajt, ahol a
legmakacsabb gondok is foszlani,
szakadozni kezdenek amikor eljön az
ideje, amelynek Akarata még ha
csikorogva is érvényesülni fog, ha már
mi mindent feladtunk. Mert mégis
csak Ő az Élet Ura. Sokan nem
hiszik el Neki csak abban az utolsó
pillanatban, amikor a semmi felett
lebegve az Ő rendíthetetlen Akaratából talaj lesz a lábunk alatt, vagy
megkapjuk a hírt, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére mégis
felkel a Nap. Vagy éppen saját emberi
elképzeléseink ellenére mindabból a
szörnyűségből, reménytelenségből,
amit kénytelen vagyok életemnek
nevezi, valami felfoghatatlan módon,
valami olyan értelmes csoda épül,
amit soha de soha nem kaphattam
volna meg, ahová soha de soha nem
érhettem volna el, ha ez a tragédia
nem történik. Ismerős? Akkor már
Találkoztál Vele...
Ezt a feltámadás programot az Isten
képmására való teremtésünkkor Tőle
örököltük, és amikor áthaladtunk
teljesítőképességünk határain, Ő Maga fog feltámadni bennünk. Mert
annyira Akar, mert annyira Szeretné,
hogy legyek, hogy SZÍVESEN meghal újra és újra Veled, mert Ő már
tudja... Hiszen ugyanígy Vétettél a
,,semmiből"... A Végtelenül nagy
Szeretetből... Hogy aki Vagy az
,,Legyen”.
Erdődi Ferenc atya
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Tíz százalékkal kisebb lett a teher.

Március 25-én fázósan megyek Vicsi László polgármesterhez a havi interjú
anyagának felvételére. Emlékszem, hogy februárban
azt mondta, hogy minden
reggel ébredés után azt nézi
meg, hogy esett-e hó éjjel,
mert ha igen, a takarítása
újabb napi 1 millió forint.
És az intézmények fűtése a
márciusi télben?- teszem fel
az első kérdést.
- Az sem kevés. Március 20.
után általában már nem
szoktunk teljes intenzitással
fűteni. Most meg olyan húzós lesz az április és májusi
fűtésszámlánk, mintha január vagy február lenne. Az
sincs kizárva, hogy még
havazás is lesz. Abban bízom, hogy mire az újság az
olvasókhoz kerül, végre kitavaszodik.
- Akkorra hátrahagyjuk a
húsvétot is. Most még egy
hét van addig. Katolikus
emberként hogy készül rá?
- Böjtöt tartok, és szeretnék
misére menni - hosszabb
imádságot, a feleségemmel
és a fiammal minden este
elmondjuk a miatyánkot. Ez
nekem természetes, a sváb
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családomban katolikus nevelést kaptam. Nagycsoportos óvodáskoromtól az érettségiig a vasárnapi reggeli 7
órás misén ministráltam.
Biztosan többen emlékeznek még Vas tanár úrra, a
kopasz ferences papra, akinek én voltam az állandó
segédje. Mikor idősebb lett
nem nagyon tűrt meg mást
maga mellett. Összeszokott
páros voltunk. A húsvéthoz
hozzátartozik a rejtélyesség
a nyuszi ajándékának várása, keresése a fűben, locsolkodás a másodnapon. Mindezeket próbálom átadni a
fiamnak. Úgy tűnik nyitott
rá, mert leadta a listát, hogy
mely hölgyeket szeretné
meglocsolni.
- Milyen a kapcsolata a más
vallásúakkal?
- Minden embert tisztelek,
azokat is, akik nem hívők.
Nem teszek különbségeket,
nem állítok fel rangsort a
vallások között. Meggyőződésem, hogy a hit, a jóisten
szeretete olyan támaszt adhat az embernek, amelynek
birtokában könnyebb a mindennapok nehézségeit elviselni. Nálunk a március az

elmúlt években sajnos, több
családi tragédiát hozott.
Elég, ha azt említem meg,
hogy 2006 márciusában születtek és haltak meg a gyermekeim. A hit segít, talán
így könnyebb elviselni, persze megnyugvást nem hoz.
- Pomázt az adósságátvállalás 60 százalékos „osztályából” mégis áttették a 70
százalékosba. Eredményes
volt a fellebbezésük, mely
szerint a település „adóerő
megtartó képessége” mégsem olyan jó, amilyennek a
döntéshozók minősítették.
- Komoly tárgyalásokkal
értük el. Kevés önkormányzat jutott be a 70 százalékos
állami támogatás „kosarába.” Ez nekünk azt jelenti,
hogy az állam 2,5. milliárd
forint adósságunkat átvállalja. A maradék 30 százalékot
azonban fizetni kell! Mindenkit óvok attól, hogy azt
gondolja: ezután bőven lesz
pénze a városnak! Ugyanis a
személyi jövedelemadót az
utolsó fillérig elvonta az
állam, a gépjárműadó 60
százaléka a központi költségvetésbe megy, csak 40
százaléka marad itt. Azt kell
mondjam, hogy az idei 70
százalékos állami adósságátvállalás nagyjából ugyanakkora összeg, mint amenynyi az elvont személyi jövedelemadó és a 60 százalékos
gépjárműadó összege. Tehát
amennyi támogatást kaptunk, annyi az elvonás, a
mérleg nulla. Két évvel
ezelőtt Pomáz költségvetése
4,8 milliárd volt, most 1,5
milliárd. Mégis boldog vagyok, mert az adósságkonszolidáció nélkül tönkrementünk volna. Eddig júniusban és decemberben 5060 milliót fizettünk, de mert
az egyik kötvény részletét
negyedévenként, a másikat
félévenként kellett leróni
márciusban illetve szeptemberben ez az összeg 110-120
millióra nőtt. Most az állami
adósságátvállalás után ennek a 30 százalékát fizetjük.
Áprilisban, májusban és júniusban jár még az Ipoly
Holdingnak a havi 10 millió, s annak is vége.
- Kaptam már bírálatot
azért, hogy gyakran leír-

tam: semmi bajunk nem
volna, ha 2002 és 2006 között az akkori vezetés nem
adósítja el a várost. Most
ígérem, utoljára idézek a
kezemben tartott kimutatásból. Eszerint a 2002-2006ig tartó ciklus rossz gazdaságpolitikája miatt 2012
végéig 419 millió forintot
kellett kifizetni. Akar ehhez
hozzátenni valamit?
- Talán annyit, hogy a 2006os választás után 7 év telt el
addig, amíg a rossz szerződések és pereik következményeit kinyögtük. A pomázi adófizetők pénzéből.
Ahelyett, hogy az utakra,
járdákra, kátyúkra szolgáltatásokra s egyéb életminőséget javító beruházásokra
fordíthattuk volna.
- Túl vagyunk a Pomáz
2013 egyik nagyszabású
rendezvényén. Megszakítás
nélkül rúgtuk a labdát 2013
percig. Kapusként kivette a
részét az eseményekből.
Ossza meg a tapasztalatait
az olvasókkal!
- A szereplőket, a hozzátartozókat és az érdeklődőket
számolva 800 ember vett
részt a maratoni labdakergetésen. Az eredményekről
nem csináltunk táblázatot.
Nem az a lényeg, hogy ki
nyert. Az emberek beszélgettek, ismerkedtek, mozogtak, jól érezték magukat.
Igazi közösségerősítő rendezvény volt. Igaz, hogy
most két nappal utána is
sajog minden tagom. A következő esemény a virágosítás, szeméttakarítás lesz.
A magam részéről arra biztatok mindenkit: vegyen
részt ezen az eseményen.
- Lesz-e műfüves focipályánk?
- Erről a sportegyesület
vezetői többet tudnak. Az én
ismereteim szerint a mostani
nagy pályát fogják műfüvesre átépíteni, s a jelenlegi
műfüves kicsi mellett létesítenek még egyet. Számításba jöhetne az Alcseviczében meglévő rekreációs
terület is, de ott akadály a
közművesítés hiánya. Most
úgy tűnik, hogy az első elképzelésnek van esélye a
megvalósításra.
Vicsotka Mihály

KULTÚRA

Tavaszi Zsongás

Liszt Ferenc

Március 23-án a művelődési házban Musical- Operett Gálát rendeztek Miller
Zoltán, Szabó P. Szilveszter, Mahó Andrea, Peller
Anna, Baranyai Annamária, Németh Attila közreműködésével. Az örökzöld
dallamok mellett humorral
fűszerezett előadásban szerepelt Egyházi Géza pomázi színész, énekes.

Galgóczy Dóra (ének) és
Gilice Teréz (zongora) „Tavaszi Zsongás” c. hangversenyét hallhatta a közönség a Teleki-Wattay
Művészeti Iskola Hangversenytermében 2013
március 5-én. A műsorban
Alabjev, Schubert, Schumann Sinding, Grieg,
Wolf, Liszt, és Verdi művei hangzottak el.

Operett Gála

Kórustalálkozó

Egyházi Géza

A Teleky-Wattay Művészeti Iskola hangversenytermében került sor a XIV. kórustalálkozóra. A rendezvényen fellépett a Psalmus énekkar, a Pomázi Szent
Cecília Kórus, a Pomázi Óvónők Eszterlánc Kórusa, a
Kertbarátorok, a Budakalászi Énekkar, a TWMI Vegyeskara, valamint a Harvard-Westlake Upperschool
Chambers Singers.

Széchenyi, Monori,
Tutti Pomázon

A 80-as évek elején az egyik színművészetis vizsgaelőadásában, a Labertier úrban láttam először színpadon,
Csonka Ibolya partnereként. Sodró dinamizmusára,
koncentrált jelenlétére, különös hanghordozására máig
emlékszem. Miként filmes karrierjének indulására, a
Könnyű testi sértés című Szomjas filmben alakított
lumpen figurára.

Akkor még nehezen hittük, hogy Eperjes Károly első osztályú focistának készült. Egy sérülést követő lábadozás alatt
ment le egy színjátszó próbára. 27 évesen lett végzett színész: Montágh Imre a legendás beszédtanár egy versmondó
versenyen azt mondta neki, hogy örömmel látná a főiskolán.
Ő pedig felvételizett… a gyógypedagógiára… Később tudta
meg, hogy a tanár úr a színművészetire gondolt. A színjátszás és a sport szeretete továbbra is jelen van az életében. A
színészválogatottban, sportversenyeken folyamatosan látjuk. Színészként Kaposváron, a Nemzeti Színháznál, a Katona József Színházban, a Radnótiban, a Művész Színházban, az Új Színházban és Veszprémben is megfordult.
Első igazán emlékezetes filmszerepét Feleki Kamill oldalán
alakítja Gárdos Péter Uramisten című filmjében, melyben
egy ifjú artistát játszik, aki a mester egykori világszámára
pályázik. Eperjes Károly együttműködése Bereményi Gézával a tanítványok című filmmel kezdődik 1985-ben, és a

Misztérium

Március 30-án a Kőhegyi Menedékház előtti réten
kortárs ókori misztériumjátékot adott elő a Menedékház Barátai kör Juhász Kristóf rendezésében.

Húsvéti tojásfestős
játszóház

Március 22-én, meglepően sokan jöttek gyermekeikkel a közös tojásfestős húsvéti játszóházra. Nagy lelkesedéssel festették a tojásokat, és a húsvéti nyuszis kis terítőket.

Helen Millerrel, a részben Pomázon
forgatott Ajtó című filmben
mai napig töretlen a legnagyobb sikert az Eldorádó című
közös filmjükkel aratják, melyben Eperjes Károly Monorit,
a robosztus piackirályt játssza, aki mindenre hajlandó a
családjáért az 50-es években. Bereményi (A tanítványok,
Eldorádó, A turné, A hídember) mellett olyan jeles filmrendezőkkel dolgozik együtt hullámvölgyektől mentes,
töretlen pályáján, mint András Ferenc (A nagy generáció),
Gárdos Péter (Uramisten, Szamárköhögés), Szabó István
(Redl ezredes, Hanussen), Tímár Péter (Csapd le, csacsi!,
6:3, avagy játszd újra Tutti!). Kvalitásait a szakma több rangos kitüntetéssel honorálta már négyszer nyerte el a
Filmszemle díját a legjobb férfi főszereplő kategóriában,
Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas művész, aki a Chicagói
Filmfesztiválon a legjobb férfialakítás díjat is megkapta
1985-ben, és akit Európa-díjra jelöltek 1989-ben.
Eperjes Károly április 18-án 18 órától a Pomázi Művelődési
Ház vendégeként a magyar irodalom gyöngyszemeiből ad
válogatást.
G.S.
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Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Turcsány Péter

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

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Sarkadi Attila Ferenc

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Tisztelt pomázi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013-as évben változik az
ünnepnapi hulladékszállítási rend:
A Városi Szolgáltató Zrt. A HULLADÉKOT ÜNNEPNAPOKON IS (A NORMÁL HÉTKÖZNAPI MUNKARENDNEK MEGFELELŐEN) ELSZÁLLÍTJA.

A változással érintett napok:
Május 1.
(szerda)
Május 20.
(hétfő) – Pünkösd
Augusztus 20. (kedd)
Október 23.
(szerda)
November 1.
(péntek)
December 24.
(kedd)
December 25.
(szerda)
December 26.
(csütörtök)
Együttműködésüket köszönjük!
Városi Szolgáltató Zrt

FIGYELEM! EBOLTÁS!

Értesítjük Pomáz város lakosságát, hogy a 2013. évi szervezett, kötelező veszettség elleni eboltást az alábbi helyen
és időpontban végezzük:
Dr. Bándli József állatorvos:
Oltás helye
Oltás időpontja
Pótoltás ideje
Állatorvosi rendelő április 12.
április 27.
(Diófa u.)
10-19 óra
9-12 óra
14-17 óra
Állatorvosi rendelő április 20.
(Diófa u.)
9-12 óra és 14-17 óra
Kiskovácsi Mázsaház április 20. 12.30-13 óra

Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendő: 4.200,- Ft/eb. 2010. január 1-jétől az oltási
könyvet számozottra kell cserélni, melynek ára: 500,- Ft
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (7) bekezdése
alapján veszettsége ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható. Ha az eb ezzel nem
rendelkezik, az oltás előtt hívjon az alábbi telefonszámokon
- lehetőség van arra is, hogy az oltás háznál történjen a telefonon megbeszélt időpontban, hívható vagyok:
06-30-9742-548, 06-30-8670-716 mobilszámokon, valamint
a 06-26-311-946-os telefonszámon.
A 81/2002. (IX.14.) FVM rendelet értelmében 2003-tól
kötelező az ebek féregtelenítése - védőoltás beadásának
feltétele, a féreghajtószer költsége 10 kg-ént 200,- Ft.
Ennek értelmében kérjük az eb tulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának megfelelő összeget is szíveskedjenek
magukkal hozni.
Az oltás kötelező! Az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során
50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutya esetleges külföldre szállításánál a veszettség elleni védőoltáson kívül a kutyák fertőző szopornyica betegség ellen beadott védőoltását is igazolni kell.
A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező, de a fertőzések megelőzése érdekében minden
macskatartónak ajánlott!
Dr. Bándli József
állatorvos

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk, hogy a március elején kiküldött „Fizetési
számlán” (számlaegyenlegen) tévesen jelent meg az Adócsoport ügyfélfogadása. Csütörtöki napon nincs ügyfélfogadás!
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-17
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek: 8-12
A téves tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük.

ÖNKORMÁNYZAT

Március 26-án tartotta
legutóbbi ülését a
pomázi Képviselőtestület

Az előző évhez hasonlóan idén is közzétesszük az általunk
ismert, Pomázon bejegyzett és/vagy itt működő alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek és a városunkban
lévő egyházak nevét és adószámát. Kérjük Önt is, hogy adója 1 százalékával támogassa a helyi civileket és egyházakat.
Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány18661631-1-13
Felzárkózunk Regionális Fejlesztő, Tanácsadó, Továbbképző Közhasznú Alapítvány -18682960-1-13
Hétkrajcár Alapítvány- 18690998-1-13

Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület18684230-1-13
Huncutka Alapítvány- 18676415-1-13

Icuri-Picuri Alapítvány - 18680913-1-13

Kéve Közösségfejlesztő és Szabadművelődési Alapítvány18676738-1-13
Magyar Vár Alapítvány - 18690745-1-13
Napsugár Alapítvány- 19179942-1-13

Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesület- 18668102-1-13

1%

Őszi Napfény Alapítvány az Idős Korért- 18698697-1-13

Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány- 18686294-1-13
Pomázi Nebulókért Alapítvány- 19183196-1-13

Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület- 9181730-1-13

Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány- 18693829-2-13
Pomáz Rehabilitációért Alapítvány- 18665484-1-13
Sashegyi Sándor Alapítvány- 19180818-1-13
Szent Miklós Alapítvány- 18685310-1-13
Tátika Alapítvány -18685107-1-13

Testvérmúzsák Alapítvány-18668597-1-13

Zöld Szív Ifjúsági természetvédő Mozgalom- 19174480-1-13
Pomázi Állatvédő Egyesület- 18668360-1-13

A Pomázi Szerb Kissebségért Alapítvány- 18669316-1-13
Gézengúz Alapítvány- 19650823-1-41

Egészséges Nemzetért Alapítványunk - 18688155-1-13

Pomáz Oktatását Nevelését Támogató Egyesület -18712139-1-13
Magyar Katolikus Egyház -0011

Magyarországi Evangélikus Egyház -0035

Magyarországi Református Egyház - 0066

Gáspár Sándor
a Pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója

A művelődési ház 2012. évről szóló beszámolójából kiderült, hogy az intézmény látogatottsága 34.741 fő volt a
kiállítások, műsorok résztvevőinek száma pedig 13.500 fő.
A művelődési ház részt vett népszerű, nagyobb tömegeket
megmozgató rendezvények szervezésében, mint például a
Gyermeknap, az Ádvent, a Mindenki Karácsonya, az Árpádszobor avatás, Pomáz napja.
Teret és helyet adtak a legkülönbözőbb kulturális és szabadidős programoknak, melyekből a teljesség igénye nélkül
megmemlíthetjük: pótszilveszter, a Cseh Tamás emléknap, a
vállalkozók bálja, a házasság hete, a Povek orvosi előadásai,
az egészségnap, az általános iskolák művészeti bemutatói, a
Magyar Vár szervezte Raffai Ernő, Papp Lajos előadás, a
Klímakör kerékpártúrája, a nemzetiségi programok: szerb
búcsúbál, német kitelepítés emléknapja, Nemzeti összetartozás napja, Katona Sándor emléktábla avatás, Anyatejes
világnap, Szakrális Művészetek hete, Agapé Keresztény
Közösség, a Magyar Vöröskereszt véradásai, a tüdőszűrés, a
Keresztény és a Mátyás bál, a Galambász Egyesület kiállítása, a moderntánc gála, az IRMÁK és a Mackó- Kuckó
karácsony, valamint a Magyar Kultúra napja, a Félőlény
című előadás, a két Kolompos koncert, a Költészet havában
a Kicsi Hang koncert, Garamvölgyi László - József Attila
előadása, Balázs-László Gábor versszínháza, a versmegálló,
Nemzeti összetartozás napja, a Gyermeknapi Sokadalom, a
nyári táborok, az Árpád - szobor avatás, a városnap, az
Emlékpróba című ’56-os színházi előadás, a Világszép Nádszálkisasszony című két gyermekszínházi előadás, a Mozgó
Planetárium csillagász bemutatói, a Benkó Dixieland Band
koncertje, a Mikulásváró, az Ady Endre emlékest, Szilárdfy
Zoltán előadása.
p.p.
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2013 Pomáz Éve margójára

AKTUÁLIS

E

gy játékos ötlet folytán - a naptári év dátumának és Pomáz
postai irányítószámának egybeesése okán - ez az esztendő Pomáz
éve. Van azonban egy igen rangos ok is
az emlékezésre: idén van fennállásának, írásba foglalt korának 875. esztendeje. Polgáraink többségének sejtelme
sincs arról, hogy milyen régi településre született vagy költözött. Talán
kétkedéssel is fogadja a dolgot, hiszen
nem ismeri ezt a gyakorlatot, hogy az
első írásos említést tekintik kiindulási
pontnak a települések korát illetően.
1138-ból való az a birtokösszeírás,
amelyben Pomáz 9 szőlővel és 7 szőlőmunkással a dömösi prépost tulajdonaként szerepel. A 875 év csupán az
írásba foglalt idő, de az is ismert, hogy
az ősi úthálózatát sok nép mellett már a
római kor embere is taposta, sőt a történelem előtti időben a Kevély barlang
fedezékéből lesett zsákmányra a jégkorszak vadásza. Településünk valós
kora tehát belevész a történelem homályába mint ahogy a Pomáz szó máig
megfejtetlen jelentése is. A tudományos világ a név eredetét személynévre
vezeti vissza, de vannak más feltételezések is; mint „Pomézia=almatelep”
vagy „Bozse pomozi=Isten segíts”,
vagy „pomazati=megszentelt hely”.
Ezek egyike sem nyert bizonyítást. Az
viszont tény, hogy - sok más régi településsel szemben - névalakja változatlan maradt az évszázadok során, csupán írásmódbeli eltérések vannak az
írott forrásokban mint „Pomac”, „Pomas”, „Pomaz”.
A történelem folyamának hullámain
haladva Pomáznak voltak jobb és
rosszabb időszakai: volt fenn és lenn,
elnéptelenedés és betelepülés, kitelepítés és betelepítés. Volt község nagyközség majd város. Volt falu és járási
székhely. De most az emlékévre való

Kiállítás

tekintettel idézzünk fel két kedvező
„széljárású” időszakot, ami kis túlzással aranykorként szerepelhet Pomáz
emlékkönyvében.
Az egyik mindenképpen a középkorban keresendő, hiszen a település
évszázadokon keresztül való megmaradása is arra utal, hogy kedvező
helyen, a középkori uralkodói központokat - Budát, Visegrádot és Esztergomot - összekötő út mentén keletkezett,
egy olyan útvonalon, amit még a rómaiak építettek katonai táboraik öszszekötésére. A középkori Pomáz a Kliszára települt, ahol ma a Honalapítási
Emlékmű áll. Itt építette ki a fontos
udvari méltóságokat is viselő Cikó
család tartózkodási helyét és birtokközpontját. Berendezésének gazdagságára az ásatási leletekből következtethetünk, mert a török időkben teljesen elpusztult. A leletek alapján bizonyos, hogy a király és kísérete
fogadására alkalmas hely volt. Jelentőségét az is bizonyítja, hogy kéttornyú
gótikus temploma számára 1351-ben
maga Nagy Lajos király kért Búcsú

A Német Nemzetiségi Általános Iskolában minden évben megemlékezünk erről a pomázi németek kitelepítéséről. Idén kiállítással szerettük volna a múltat felidézni.

A betelepüléstől a jelenkorig dolgoztuk
fel az eseményeket. Ennek megfelelően négy tematikus részre osztottuk az
összegyűjtött agyagot: a németek betelepülése, a békés együttélés időszaka, a
kitelepítés, valamint a jelenkor, a nemzetiségi identitás őrzése. Az elsődleges
cél az volt, hogy a gyerekek minél több
csatornán keresztül ismerjék meg a 67
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évvel ezelőtti eseményeket, és a kitelepítéssel kapcsolatos összefüggéseket,
jelenre vetült következményeit. A né-

Királynék kastélya a Klissza-dombon

engedélyt VI. Kelemen pápától. A mai
kor embere ebből már semmit sem lát.
Átlépve az újratelepítés dolgos századait, nagyot ugorva a történelemben,
ismét egy említésre érdemes korszakra
találunk: amikor Pomáz járási székhellyé, közigazgatási központtá lépett
elő. A 20. század első felének 4 évtizede jelentős fejlődést hozott. Nem
kis áldozatok árán de kiépültek a komfortosabb, városiasodó élet tartozékai:
a szilárd útburkolat, az elektromos
hálózat, a főutcát szegélyező módosabb házak, az üzletek egész sora, és az
a pezsgő - persze vidékies - kulturális
élet, amire az idős emberek ma is nosztalgiával emlékeznek.
Ez csupán ízelítő, amit a múltból merítettünk. Hosszú lenne felsorolni mi
mindent hagytak ránk elődeink, ami
mellett e rangos évforduló kapcsán illő
lenne előidézni. Merem remélni, hogy
ha rejtve is ott él a múlt tisztelete a
lelkekben, ami elegendő arra, hogy az
ünneplést belső tartalommal töltse
meg.
Könczöl Dánielné helytörténész
met lakosság megjelenését időszalag
és képdokumentáció segítségével ismerhették meg. Az együttélés kapcsán
szerettünk volna olyan hangulatot teremteni, aminek segítségével a diákok
el tudják képzelni, hogyan élt Pomázon
a német lakosság. Ehhez régi bútorokat, használati és dísztárgyakat, korhű
ruhákat, textileket, írásos dokumentumokat gyűjtöttünk. A gyűjtésben az
egész iskola részt vett. A kitelepítésről
a gyerekek rajzokat készítettek, korabeli fényképeket kerestek, interjút készítettek szemtanúkkal.
A jelenkor vonatkozásában együtt láttuk jelképeinket, a címert, a himnuszt.
Fényképek segítségével láthatóvá vált,
milyen fontos a hagyományőrzés,
hogy a múlt emlékét a gyerekek is
tovább őrizzék.
Balog Ilona

Tavaszi hírek a német suliból

Március 12-én múltidéző kiállítással emlékeztünk meg a
pomázi németek kitelepítésének 67. évfordulójára.
Március 14-én osztálykeretben, kokárdával és ünneplőbe
öltözve beszélgettünk a korabeli eseményekről. Elszavaltuk
a Nemzeti dalt, együtt mondtuk el a 12 pontot. Kossuth-nótákat énekeltünk, és dekoráltuk a faliújságot az ünnep jegyében.
Ezen a napon délután a szentendrei Szent András iskolában
területi nyelvi vetélkedőn vettünk részt. Német és angol
nyelvből indultak 6-7-8. osztályos diákjaink. Német nyelvből Pásztor Simon (6.o.) 1. helyezést, Perger Lóránt (6.o.) 2.
helyezést ért el. Horváth Erika, Graur Anita (7. o.) is eredményesen szerepeltek. Angol nyelvből Majoros Ferenc
(7.o.) 2. helyezést ért el, dicséret illeti Partali Ádámot, Lovászik Zsombort, Papp Hajnalkát (6.o.) valamint Selmeczi
Réka (7.o.) tanulót is.
Folytatjuk a kupakok, parafadugók és használt elemek gyűjtését. Az elemek számától függően a győztes osztály ajándékot választhat. A parafa dugókból hirdetőtáblát készítünk,
míg a műanyag kupakok leadásával a diákönkormányzat
pénztárcáját gazdagítjuk. Folytatódik a péntek délutáni szervezett úszásoktatás Szentendrén, a Katonai Főiskola uszodájában. Az uszodában szintfelmérés után 5 csoportban
folyik az oktatás.
Iskolánk benevezett a Vesd bele magad akcióba. A gyerekek
vetőmagos csomagot kaptak. A magokat saját maguk által
kialakított veteményes kertbe fogják elvetni, és a kikelt
növények ápolgatásával, gondozásával megtanulják, milyen
nagyszerű dolog a kiskertben magunk termesztett növényeket fogyasztani.
Balog Ilona

Tavaszváró SULIVÁR
a Mátyásban

OKTATÁS

Így készültünk
március 15-re

2013. március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójára a Mátyás Király Általános
Iskola 5.a osztálya, valamint a 6.a osztály táncosai adták
az iskolai megemlékezést. Méltó helyszínéül a Pomázi
Művelődési Ház és Könyvtár szolgált. Sok munka és izgalom előzte meg a színdarabot mind a pedagógusok,
mind a szülők, mind a gyerekek részéről, melyet Mikszáth Kálmán: A nagy nap című novellájából állítottunk
össze.
Ha visszagondolok így summázhatom az elmúlt időszakot:
új tanév, új osztály, új osztályterem, új kolléganő, új feladat!
március 1. szereplőválogatás, március 2. műsorszerkesztés,
március 3. zeneválogatás, március 4. díszlettervezés, március 5. énekpróba, március 6. olvasópróba, március 7. táncpróba, március 8. mozgáspróba, március 9. helyszínszemle,

március 10. kellékek beszerzése, március 11. jelmeztervezés, március 12. főpróba, március 13. lebetegedett szereplők ápolása, március 14. az előadás napja, március 15. A
szabadság szele!
A hangos taps, a sok gratuláció nagyon jól esett, de a legnagyobb dicséretet a gyerekektől kaptam, mely kérdés formájában érkezett: „Kati néni, mikor szervezzük az újabb
ünnepséget?” A kérdés költői maradt…
A szervezésben, rendezésben segítségemre voltak: Lévayné
Czirók Margit és Magyar Nóra tanárnők. Köszönjük!
Az iskolai faliújságon egy kis tablót is kiállítottunk a pomázi
Teleki-Wattay család szerepéről a szabadságharcban. A tablót Bátonyi Pál családkutató, Wattay leszármazott állította
össze.
Beregszászi Katalin

rek Hírek Hírek HírekHírek Hírek HírekHíre
Német sulisok sikerei

Március 14-én a kistérségi német versenyen, a Szentendrei
Szent András Katolikus Általános Iskolában, a 6. évfolyamos Pásztor Simon 1. helyezést, Perger Lóránt 2. helyezést ért el, 29 induló közül. Az angol versenyen Majoros
Ferenc 7. osztályos tanuló 2. helyen végzett, 8 iskola, 47
tanulója közül.
Készülnek a katicák és a pillangók
A Mátyás iskola idén utoljára hívta leendő elsőseit
SULIVÁR foglalkozásra. Jöttek is a lelkes ovisok és mind a
három helyszínen remekül szórakoztak. Mindenki nagyon
jól érezte magát, a tanító nénik pedig szeretettel várják
szeptembertől leendő kis tanítványaikat!

Édes bemutató a Sashegyiben

Március 25-én és 26.-án napközben mézbemutatót tartottak
a Sashegyi Sándor Általános Iskola bejáratánál.

Nyílt nap

Nyílt napot rendeztek a Sashegyi Sándor iskolában
2013.március 20-21.-én Az érdeklődők az első három órát
látogathatták meg.
Pomázi Polgár 9

ÜNNEP

Az áprilisi törvények

Amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk, az áprilisi törvényeket csak futólag
említjük, pedig ezek Habsburgok általi megszegése hozta
olyan helyzetbe Kossuthékat, hogy a fegyveres harc elkerülhetetlenné vált számukra.

Az 1848. március 13-án kezdődő első véres bécsi forradalom
felgyorsítja az eseményeket a pozsonyi országgyűlésen.
Március 14-én Kossuth az alsótáblán a március 3-án készített
feliratba felvéteti a sajtó szabadságát, a népképviseletet, a népnevelést, az esküdtszéket, Erdély unióját. A felsőtábla nem mer
ellenkezni, az országgyűlés küldöttsége István Viktor főherceg, királyi helytartó vezetésével Bécsbe utazik. A főherceg
azzal támogatja a magyar követeléseket,
hogy kijelenti: nem vállalja a nádori kinevezést, ha Ferenc Károly és Lajos
főherceg nem hagyják jóvá a feliratba
foglalt változtatásokat. A tárgyalások
több napon és éjszakán zajlottak, s
március 17-én István főherceg, mint
királyi helytartó és nádor megbízást
kapott, hogy a független felelős minisztérium tagjaira alkalmas személyeket
kijelöljön. Április 7.-én V. Ferdinánd kinevezi a minisztereket, 11-én jóváhagyja
a törvényeket. Az utolsó rendi országgyűlést bezárják.
A tárgyalás napjaiban érdekes események történtek. Miközben Kossuth beszélt, V. Ferdinánd odaoldalgott István
főherceghez, összetette kezeit, s azt
mondta: „Kérlek, ne vedd el tőlem a
trónomat.!” Kossuth hatalmas beszédben megnyugtatta a bécsi
népet, majd Ferenc Károllyal kikocsizott a Burgból. Ferenc
József apja melegen kezetfogott vele és azt mondta:”Az
osztrák ház önnek örök hálára lesz kötelezve!” (Másfél év
múlva háborúval fenyegették Törökországot, ha Kossuthot ki
nem adja, hogy felakaszthassák. In effigie meg is tették,
miként Andrássy Gyula gróffal, a kiegyezés utáni második
felelős minisztérium elnökével.)
Az 1848. március 13.-án kezdődő első bécsi felkelés elsodorta Metternichet, s vetélytársát, Kollowratot juttatta hatalomhoz. Ő március 20-án felhívta Ferenc Károly és Zsófia főhercegasszony figyelmét, hogy a Batthyány és Kossuth vezette
első felelős magyar minisztérium veszélyes a Habsburg ház
hatalmára, mert Horvátország a határőrvidék és Erdély becsatolásával a heterogén országok helyett egységes magyarság
fog szembeállni az ausztriai tartományokkal. Ezért Erdélyben
minden módon támogatni kell az unióellenes erőket,
Horvátországban pedig a császárhoz hű bánt kell kinevezni.
Villámgyorsan intézkedtek, a kamarilla, a báburalkodó aláírásával március 22-én Jellasics József horvát nacionalista
ezredest kinevezte bánná. Március 25-én a a horvát nemzeti
bizottság gyülésén megjelent báró Kulmer bécsi államtanácsos, s sugallatára független államot követeltek, amelybe magyar megyéket is be akartak kebelezni. Az aláíró gyöngeelméjű V. Ferdinándot 1848 decemberében lemondatták, a kamarilla Zsófia főhercegnő (csodálatosan szép nő és nagy magyargyűlölő volt) követelésére nem a férjét, Károly Ferencet,
hanem a 18 éves fiát Ferenc Józsefet ültette trónra. Őt semmi
nem kötelezte az áprilisi törvények betartására. Ismétlődhetett
a Habsburg recept: nemzetiségek feltüzelése, esküszegés,
akasztófa, németesítés, besúgóhálózat, megvesztegetés, családi érdekekből.
1848-49 fő játszmája a politika pályáján zajlott, a pesti forradalom eseményei csak meggyorsították az első szakasz
győzelmét.
Vicsotka
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Tánó, Jánkó, Jozef

(Részletek Leidinger István Március 15-ei beszédéből)

1817-ben történt, hogy a szerb Tánó egy „Gúten Morgen szomszéd!” köszöntéssel üdvözölve sváb hátsó telekszomszédját,
aki a dobre jutro szomszéd köszönéssel válaszolt. Büszkén
újságolta szomszédjának, hogy Vitkovics Mihály tekintetes
nótárius urat és Kölcsey Ferenc tekintetes úrfit vitte kocsin a
Mocsáry villába. Főleg Vitkovics Mihály - a kor egyik legjelentősebb ügyvédje (akinél Deák is bojtárkodott) - gyakori
vendég volt a községben, Wattay György jó barátjánál és főleg
Sofija Belgradinál a pomázi inspektor lányánál. Tánó sváb
barátja elismerően bólogatott. Aztán egy másik pomázi, a tót
Jánkó büszkélkedett, miután egy „dobre rano szomszéd!” köszöntéssel köszöntötték szerb és sváb szomszédjai, hogy bizonyos Kossuth Lajos uraság birtokot
szerzett Pomázon és magázza a béreseit.
Igen, kedves Polgártársak, Kossuth Lajosnak birtoka volt Pomázon, így ő is
gyakran megfordult itt.
…
A következő fontos pomázi dátum
1845. Szeptember 23. egy kevésbé szép
őszi keddi nap. A sváb Josef pomázi
földműves, ribizlit és piszkét vitt hajnalban a pesti piacra. Hogy gyorsan
megjárja, két lóval és könnyű kocsival
vágott neki. Hazafele jövet három fiatalembert kellett elhoznia Pomázra
Staubinger kofaasszony ajánlása alapján.
- Aztán ösmeri-e Arday jószágigazgató
urat? - kérdezték tőle. Hát, hogyne
ismerte volna a Teleki gróf tiszttartóját,
így a mai Iskola utcai házához vitte a három jókedvű ifjút, akik
egész úton verseltek, és napi politikai dolgokat tárgyalták, amit
az öreg nem nagyon értett, nem érdekelte őt a politika. Este,
amikor szomszédjait egy pohár borra meglátta, büszkén
mondta neki: Tudjátok-e kiket fuvaroztam ma? Vahot Imre
szerkesztő urat, meg a bátyát Sándor tekintetes urat és Petőfi
Sándort! Mondta olyan büszkén, mintha ő maga írta volna a
János vitézt. E kirándulásról Vahot Imre így számolt be a Pesti
Divatlapban az „Úti Élmények" c. cikkében: Szeptember
havában Vahot Sándorral és Petőfivel együtt Pomázra mentünk. Arday Károly barátja házánál „vidám társalgás közepett
fogtak ki a komor arcú időn", aztán fölmásztak „az iszonyú
meredek" Kőhegyre. Petőfinek e kirándulás adhatott ihletet a
Hegyen ülök című versének megírására.
…
1848. március 15-e szerda volt. Hűvös, havas-esős, szeles idő.
A három pomázi gazda, egy szerb, egy tót és egy sváb, de
mindhárom magyar, hajnal 2-kor kelt, hiszen terményeket vittek Pestre a kofához, és a marhavásárra is el akarnak menni,
ami a Széna téren volt (ezt ma Kálvin térnek hívjuk) reggel
ötre be kellett érniük a kofához. Mindhárman egy nagy sóhajtás közepette és egy szokásos Goszpodi pomiluj fohásszal
indultak a nagy útra.
…
A három pomázi, akik ott voltak a múzeum kertben, akik a
tömeggel átvonultak Budára, majd visszajöttek Pestre, későn
érkeztek aznap haza. Mindhármuk mellén díszelgett a kokárda, egyikőjükre, maga Laborfalvi Róza tűzte, hirdetvén,
hogy egy történelmi pillanatban történelmi helyen voltak.
…
A forradalom után majdnem 100 évvel Jánko családját lakosságcserével áttelepítették Csehszlovákiába, mert tótok.
Jozef családját kitelepítették Németországba, mert svábok.
Csak Tánó bácsi örökösei élnek most is közöttünk.

KÉPRIPORT

Március 15.-ünnep a tavaszi télben

Csak a nagyon elszánt pomáziak merészkedtek ki március
14-én a rendkívüli időjárási helyzetben, hogy részt vegyenek a hagyományos fáklyás felvonuláson. Mint ahogy
másnap is a művelődési ház falai közé kényszerítette a
megemlékezés résztvevőit a hó és a szél, akik a zord „tél”
ellenére szép számmal érkeztek meg. Az ünnepi beszédet
Leidinger István tűzoltóparancsnok mondta (a szövegből
részletek a 10. oldalon találhatók). Közreműködött még a
helyi tűzoltózenekar és a Pomázi Sashegyi Sándor Általános
Iskola tanulói.
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KÖZÉLET

Anekdoták
Dr. Tiszolczy Lajosról

Végső búcsú családi körben

Azt hiszem, 10 éves voltam, amikor rettenetes fogfájás kapott
el. Nagymamám levitt a nővéréék kocsmájába, kis rumot kért,
hogy tartsam a fogamon. El is zsibbadt tőle rendesen, de amint
elmúlt a zsibbadás, ismét rettenetesen fájt. Nincs mit tenni, fel
a Doktor úrhoz. Hamar rám is került a sor: „no, Bandi, mi szél
hozott?” mondom, hogy mi. „No, hadd látom. Hát ezt
kihúzzuk”. Meglepődni sem volt időm. Lajkó bácsi elővett egy
fogót, aztán még segítettem is neki, merthogy toltam a kezét, s
hamar túl voltam a foghúzáson. „Mondd meg apádnak, hogy
bátor gyerek vagy”, ezzel bocsátott el az Öreg.
Nagy Andor

A Pest Megyei Hírlap 1994. májusi
számában olvastam dr. Brezanóczy János ügyvezető körzeti főorvos szavait,
amikor dr. Surján László népjóléti minisztertől a csaknem négy évtizedes példamutató szakmai és emberi munkájáért
átvette a Batthyány-Strattmann Lászlódíjat. „Nem nekem, hanem a szakmának, annak a „gyalogmunkának” szól,
amelyben 39 éve részt veszek. Nem
találtam fel semmi nagy dolgot, nem
csináltam csodát, csupán
megpróbáltam a bánatot
oldani, a fájdalmat enyhíteni. Miként BatthyányStrattmann László is egy gyalogmunkás volt. Ezért érzem úgy, ezzel
a díjjal a személyemet és a körzeti
orvosi pályát is jutalmazták.”
Dr. Brezanóczy János, a mindenki
által tisztelt és ismert orvos, Pomáz
első díszpolgára 2013.március 15-én, 84 éves korában elhunyt.
1952-ben a Közegészségtani Intézet tanársegédi állását hagyta ott a körzeti orvosságért. Előbb dr. vitéz Tiszolczy Lajost
helyettesítette, majd gyalog, lóháton, motorral, aztán a három márkából összerakott kocsijával látogatta a betegeit.
Általános orvosként a szüléstől a foghúzásig mindent ellátott. A romló egészsége miatt 2012. december 31. óta nem
fogadott betegeket. Pártokba nem lépett be, de a település
közéletében komoly szerepet játszott. Az Emberséggel
Kultúrával Pomázért Alapítványnak 20, a római katolikus
egyháznak 7 évig volt a világi elnöke. 1978-ban és 1985-ben
Kiváló munkáért kapott miniszteri dicséretet, 1993-ban
Pomáz Város Díszpolgára lett, 1994-ben Batthyány-Strattmann-díjjal jutalmazták, 2003-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baráti Köre Jubileumi Díszoklevéllel
köszönte meg, hogy az intézménnyel szoros kapcsolatot tartott. Gyógyszerész felesége, akivel 60 évig éltek házasságban, három gyermeke, 10 unokája, öt dédunokája, barátainak és tisztelőinek sokasága gyászolja és őrzi a kiváló
embernek és orvosnak az emlékét.
V.M.

A pomázi svábok 1946-ban történt kitelepítésére emlékeztek a 2013. március 11-én és 12-én több helyszínen,
a Szent István Király Plébánia templomban, a HÉV

állomáson, a Német Nemzetiségi Általános Iskolában
valamint a Német Közösségi Házban, ahol Szlávikné
Katona Mária, Vicsi László polgármester és Erdődi Ferenc atya vett részt.
A pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
Szlávikné Katona Mária köszöntötte a megjelenteket. Vicsi
László polgármester felidézte, hogy a nagyszülei, az édesanyja is elszenvedték a kitelepítést, ami fájdalmas, keserű
dolog volt. Úgy vélte, hogy az innen elvitt emberek, ha
nehezen is, de otthonra találtak Németországban, ahol befogadták őket, hiszen az a tudás, az a szerénység, az a
munkaszeretet, mely őket jellemezte, oszlopos tagjaivá tette
őket a kinti közösségeknek is.
- Nem kerülhetjük el a sebeket, a fájdalmakat, s hogy ez
mennyire nem egy kétezer évvel ezelőtti történet, azt láthatjuk a kitelepített pomázi németek példáján is - mondta
Erdődi Ferenc atya ünnepi beszédében, majd hozzátette:
nagy vérveszteség érte a pomáziakat, s űr keletkezett utánuk, mely szinte betölthetelennek látszik. Ezért nagyon
fontos, hogy valamilyen módon megpróbáljuk pótolni ezt a
nagy hiányt.

- folytatás az előző számból -

Lajkó bácsi igen szép kort ért meg. Öreg napjaiban – jóval 90
felett – már alig hallott, többnyire otthon üldögélt. A Szerbutcai vadászkollegája – hazafelé tartott a környéken tett
kirándulásról – benézett hozzá. Lajkó bácsi karosszékben
üldögélt. A jövevény odahajolt hozzá, s fülébe mondta: „Lajkó,
hozom az őszi erdők üzenetét”, s letett az ölébe egy tölgyágat.
Az öreg arca átszellemült, boldogság látszott rajta, majd egy
idő múlva visszazökkent a megszokott magányba. Jó volt
látni, amint emlékezett az Öreg. Mesélte ezt az a vadász, ki
apósom volt.
Kismamához hívták ki Lajkó bácsit, mert megindult a szülés.
Természetesen a faluban mindenki ismerte a szóban forgó
család meg különösen jó kapcsolatban volt vele. A baba
megérkezett, utána „rendbe kellett tenni” a kismamát: tű
cérna, varrás. A kismama aggódott: „jaj, Doktor úr, én úgy
szégyellem magam”. Lajkó bácsi : „hozzatok egy lepedőt”.
Fogta a lepedőt, ráterítette a kismama fejére: „na most nyugodtan szégyellheti magát”. Ezután befejezte a tennivalókat.
Így mondta el az akkori kismama. Az akkori kisbaba ma 70
felett jár…

Megemlékezés a Német kitelepítésről
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SPORT

Utánpótlás sikerek Egy vérbeli sportember

Kitelepített magyarországi német honfitársunk, városunk
díszpolgára, Plank Antal, az elmúlt évekhez hasonlóan,
2012-ben is részt vett az 50 kilométeres „Sibylla Radtour”
versenyen. Mint mindig, most is ő volt 90 évesen a rangidős! Kerékpáros szenvedélyén mit sem változtat az azóta
elszenvedett baleset: Immár személyre szabott, jól felszerelt
háromkerekűjével rója Ettlingen (NSZK) környékének kerékpárútjait! Német alapossággal vezetett feljegyzései szerint 2012. november 30. estéjén 80.315 km-t tudott maga
mögött! Tehát KÉTSZER A FÖLD KÖRÜL!
Szívből gratulálunk! Isten éltesse és tartsa meg erőbenegészségben!

2013 március 2-án szombaton játszották Piliscsabán az U11es 2003-as korosztály utolsó mérkőzéseit a Winter Cup bajnokságon. A pomázi csapat Ferencz Sándor edző vezetésével a négy mérkőzésből hármat megnyert és egy mérkőzésen kikapott. Az U9-esek még februárban Szentendrén veretlenül nyerték meg a Dunakanyar kupát.

Sakkverseny

2013.03.20-án került sor a Mátyás és a Sashegyi iskola
közötti sakk csapatversenyre. A házigazda ezúttal a Sashegyi Iskola volt. Nagy szeretettel, szendvicsekkel és
pogácsával várták a vendégeket. A viadal jó hangulatban
zajlott, a játékosok sportszerűen küzdöttek a végső győzelemért. A vándorkupát idén végre sikerült a Mátyás Iskola
csapatának elhoznia elsöprő győzelemmel 15,5-4.5-es
összesített eredménnyel.
A csapat tagjai: Harangozó Zsombor 2.b, Vigh Ádám 2.a,
Milán Attila 3.a, Magyar Dániel 5.c, Ferencz Dávid 3.b,
Lévay Bertalan 4.a, Moravecz Bence 4.a, Szilas Olivér 4.a,
Gardev Dániel 2.a, Brányi Zsófia 4.d, Milán Ompoly 3.a.
Felkészítőik Nizák András és Selley László voltak. Gratulálunk! A győztesek szeretettel várják jövőre a visszavágóra a sashegyiseket a Mátyásba.
-kn-

Indul a foci szezon

A tavaszi szezon nyitó meccsén Ürömön játszott a pomázi
gárda. A meglehetősen parázs mérkőzésen már kettő nullra
vezetett az ellenfél, amikor páros kiállítás történt. A 75.
percben újabb pomázi kapott piros lapot ennek ellenére a
csereként beállt Dollinger Gyula visszahozta a vendég
reményeket a 78. percben lőtt góllal, sajnos a mérkőzés
végén a házigazdák újabb találattal biztosították be
győzelmüket.
Március 9-én Pomázon az ICO SE a Nagykovácsi ellen az
alábbi összeállításban lépett pályára: Veres Ádám - Szendi
József, Kult Ferenc, Kecskés Mihály, Boros Attila, Gödöny
Lóránd, Dollinger Gyula, Lőrincz Balázs, Bobák Márk
Nagy Zsombor, Nickmann György.
Az 58. percig kellett várni az első találatra, ezt Nickmann
György szerezte, ezzel beállítva a küzdelmes találkozó
végeredményét.
A következő fordulóban Pilisszentivánra látogatott volna
Michna István vezetőedző csapata, ám a kivételesen zord
időjárásban még utazni sem lehetett, nemhogy focizni a
szabad ég alatt. Az elmaradt találkozót június 30-án fogják
lejátszani.
Március 23-án a tabellán a csapatunkat megelőző Pilisszántót fogadtuk. Az első félidei döntetlent szerencsére sikerült a második játékrészben 2:1 arányú győzelemre fordítani. Az ICO gólszerzői Kult Ferenc és Nickmann György
voltak. Ez a szombat kiérdemelné a lapok napja címet,
hiszen Víg István játékvezető hét sárga és két piros lapot
osztott ki.
Ezzel az értékes győzelemmel a csapat 19 forduló után a 10.
helyen áll.
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Sikerült!

2013 perc örömfoci a német suliban

Már a kezdőrúgás is legendává fog válni. Zsuzsa „mam” (Tóth
Gáborné) 103 évesen igazán minimális segítséggel szó szerint
„belebikázott” a labdába! Aztán a meccsek! Az első „összecsapás” az SzSzK „házon belüli” viadala volt, ahol az egyik
kapuban a nyolcvanhárom éves Sárréti Pali bácsi állt.
Általános iskolásaink és az Egervári-Halmai focisulisok uralták a délelőttöt és a délutánt, majd női mérkőzés következett,
aztán pedig önfeláldozó férfiak, akik lemondtak arról, hogy a
válogatott meccset fotelból nézzék. (Viszont a teremben volt
kivetítő és sokan szurkoltak Egerváriéknak).
És jöttek az éjjeli órák és a kemény kitartó sportemberek, a
tűzoltók, hajnalban pedig a Lassú Villám és a Száguldó Csigák
csapata 4 órán át rúgta a bőrt, ami elképesztő teljesítmény.
Szombaton a kertbarátok, ,,jobbikosok”, fiatalok, idősebbek,
pomáziak és „külsősök” folytatták sportszerű meccseken, a
játék örömének élve. A pomázi képviselők a Pest Megyei Önkormányzat csapatával játszottak, a záró mérkőzésen Halmai
Gáborék a pilisi politikusokkal szemben álltak ki. Ezzel mintegy keretbe zárták a 2013 percet, hiszen péntek reggel Gábor
és Vicsi László polgármester (aki ezen az összecsapáson felül
még 2 meccsen védte a hálót) nyitották meg pár szóval a „nagy
vállalkozást”.
Aztán a bírók… Iskoláink tanárai, a foci sulis edzők, Szalontai
Bence, Nagy Attila és Szűcs István MLSZ játékvezető. Akadtak olyanok is, mint a fővédnök Halmai Gábor 57-szeres magyar válogatott, Vicsotka Mihály lapunk munkatársa, Galda
Helga MLSZ játékvezető, és a 2013 perc foci ötletgazdája
Rédei Imre képviselő, akik nemcsak bíráskodtak, de több órán
át játszottak is. És a szervezés? Dicséretesen profi volt, hála a
művelődési ház gárdájának, Kósa Anikó alpolgármesternek és
annak a több mint ötven segítőnek, aki hozzájárult, hogy ez a
másfél nap maradandó élmény legyen a kb. 800 résztvevő
számára.
p.p.

GYERMEKNAPI
FUTÁS

Május 25-én szombaton, a POMÁZI
GYERMEKNAP keretében, 13 órától
indítjuk a 2013 km FUTÁS POMÁZON nevű rendezvényünket, melynek
során 2013 km-nyi távolság regisztrált
megtétele a cél. Fiatalok, idősek, babák és mamák, sprinterek és maratonisták, csapatok és szólisták most rajtunk a sor!
A futók számára egy 500 és egy 2000
méteres kör pályán lehet tetszőleges
mennyiséget teljesíteni. Ennek értelmében az edzettségi szintnek meg14 Pomázi Polgár

felelően, a minimum távolság többszöröseiből lehet választani. A kis kör
a forgalomtól teljesen, a nagy kör
pedig részlegesen lezárt többnyire sík
területen, főleg aszfalton halad. A 2013
km futás Pomázon nem verseny! Nincs
stopper, ellenfél, csak társak a célban:
ami egynek nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen! Helyezéseket, időt nem számolunk, csakis a megtett kilométereket
értékeljük!
A pályákat 13-15 óráig tartjuk nyitva.
Regisztráció 12.30-tól 14.30-ig a Pomázi Művelődési Ház előtt (2013
Pomáz, Huszár u. 3.)
Mindenkit szeretettel várunk!

Föld Napja

Összesen 2013 virággal szépítik meg
városunkat körzeti önkormányzati képviselőink április 20-án 13 órakor a Föld
Napja alkalmából
Aki szeretné környezetét szebbé tenni és
részese lenni Pomáz Éve alkalmából a
2013 virág elültetésének, keresse lakóhelyének képviselőjét a 6. oldalon
megadott elérhetőségeken.

POVEK kirándulás márciusban

Követve a már lassan kialakuló hagyományt, a POVEK
csapata kirándulást szervezett a piliszentkereszti Szurdok-völgybe.
A szép idő, a napsütés olyan sok kirándulót vonzott a hegyekhez, hogy alig fértünk fel a buszra, annak ellenére,
hogy vezetőnk Pásztor Lajos (Lujó) időben előre jelezte a
kb. 20 fős csoportunkat.
Kiszállás után rögtön érezhető volt, a hőmérséklet különbség, a városi házak óvta levegő és a hegy felől érkező friss
tavaszi szél között. Rövid útvonalismertető után elindultunk
a hegygerincen lefelé. Sáros csúszós ösvény helyett szélfútta száraz úton haladtunk. Olykor meg-megállva egy érdekesebb szikla vagy növény mellett elmenőben. Hamarabb értünk le a szurdok melletti pihenőbe, mint gondoltuk. Gyors
tízórai után máris indultunk a Dera-völgyén lefelé egy kis
„virágnéző” sétára. A hóvirágok itt is, ott is kidugták már
fejüket és biztatóan csilingeltek a kora tavaszi napsütésben.
Visszafelé a szurdokban a patak folyásán felfelé haladtunk.
Többször átkeltünk a víz felett fából ácsolt hidakon vagy
ennek hiányában egy bátor szökelléssel a legkeskenyebbnek
vélt víztükör felett. Vezetőnk minden érdekességet megmutatott, elmesélt. Laza könnyű bandukolás után dél körül
értünk vissza Pilisszentkeresztre, indulásunk helyszínére.
Kirándulásainkat minden hónap első szombatjára tervezzük.
Mindenkit szeretettel várunk, a kevésbé rutinos kirándulók
számára is tartható tempót diktálva.
Halászné Gambár Mária és Lakits Klári a POVEK vezetői

MOZAIK

"Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint, iskolába...."

Gergely-járás Pomázon

Régi időkre nyúló hagyományt újítottak föl pomázi diákok hiszen az alapokat még IV. Gergely pápa rendelte el
I. Gergely tiszteletére, 830-ban. Nagy Szent Gergely pápa egyháztanító volt: a középkori műveltség megalapozója. Ezért is fűződik nevéhez a Gergely-járás szokása.
Az iskolaév régen Gergely napján kezdődött. A nagyobb
diákok, a "gergelyvitézek", azokba a házakba mentek be,
ahol iskoláskorú gyermek lakott, s énekelve hozták meg a
kedvét az iskolába járáshoz, tanuláshoz. A szülők a gergelyezőknek tojást, süteményt, szalonnát, pénzt adományoztak. Ezt a régi hagyományt teremtették újjá a Mátyás Király
Általános Iskola 4. b osztályos tanulói március 12-én, Takácsné Oláh Mária és Orgovánné Kiss Erika tanítók vezetésével. A Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosait látogatták
meg, akiket énekszóval, versekkel, rigmusokkal toboroztak
maguk közé. A fiúk a fejükre papírcsákót kaptak, a kisleányok koszorút. Az óvodások pogácsával, tojással és
nyársra húzott szalonnával köszönték meg a gergelyjárók
látogatását. Remélhetőleg ez a kezdeményezés hagyománynyá válik a Mátyás Király Általános Iskola negyedikesei és
a Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosai között, ilyenkor márciusban, Gergely napján.
Takácsné Oláh Mária

Lopott autó Pomázon

Esőcsatornákat loptak –
befürödtek vele

Az elmúlt hónapokban nagyobb számban jelentkeztek
környékünkön esőcsatorna lopások. A szentendrei kapitányság nyomozói remek munkát végeztek, rövid időn belül
sikerült elfogniuk tetteseket.
Az elkövetők úgy látszik gyors pénzhez jutási lehetőséget
láttak abban, hogy a nagy értékű vörösréz esőcsatornákat
kifigyeljék, majd az adott óvatlan pillanatban leszereljék és
elszállítsák. A tapasztalat az, hogy az elkövetők fém átvevő
telephelyeken adják el az eltulajdonított csatornákat. A
Szentendrei Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy
amennyiben nagyobb szállítmányt látnak, esetleg gyanús
személyeket észlelnek környezetükben, akik hasonló bűncselekmények elkövetésével kapcsolatba hozhatók, értesítsék a Szentendrei Rendőrkapitányság Ügyeletét.

Lopás, orgazdaság, valamint visszaélés lőszerrel bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága a 39 éves budapesti J. J. Ferenc, és a 38 éves pomázi B. János ellen.
A rendőrség ügyeletére 2013. március 7-én reggel érkezett a
bejelentés, hogy aznap hajnalban Budapest XIII. kerület
Bodor utca egyik parkolójából egy Skoda Octavia típusú
személygépkocsi tűnt el. A nyomozás során még aznap
délelőtt olyan adatok merültek fel, hogy a keresett jármű egy
pomázi családi ház udvarán található.
A helyszínre érkezett nyomozók az ingatlan környékén fogták el J. J. Ferencet és B. Jánost, akik a ház kerítésén átmászva próbáltak menekülni.
A rendőrök a Bodor utcából eltűnt jármű mellett az udvaron
több, bontásra váró autót találtak, és a házkutatás alkalmával
egy lőszert is lefoglaltak.
A gyanúsítottakat, kihallgatásukat
követően bűnügyi őrizetbe vették
a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói,
egyúttal javasolták a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
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SZABADIDő

MARIKA KONYHÁJA

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

Április

6. szombat 16.00
Álmosfia Árpád című zenés történelmi daljáték a Nagyabonyi
Színkör Társulata előadásában
7. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia délután

11. csütörtök 10.00
Költészet Napi Versmegálló a HÉV-állomásnál a pomázi óvodások és iskolások közreműködésével

Húsvét ünnepek alatt mindenféle sonkás finomsággal örvendeztettük meg a
családot, a vendégeket.
Ezután jól esik egy kis
„hétköznapi” édesség, amit bármikor szívesen
fogyaszt a család. A töltelék ízlés szerint lehet
jóféle otthon főzött lekvár,
de akár sajttal kevert párolt zöldég is. A most közölt alap recepten ily
módon is bárki bátran változtathat.

Erdélyi túrós
derelye

Hozzávalók:
1 kg főtt burgonya
50 dkg liszt
60 dkg túró
25 dkg porcukor
20 dgk margarin (zsír)
20 dkg zsemlemorzsa
10 dkg mazsola
8 db tojás
1 db citrom
só, vaníliás cukor

A főtt meleg burgonyát áttörjük, 3 tojással, liszttel

kevés sóval összegyúrjuk,
pihenni hagyjuk.
Ezalatt a túrótölteléket elkészítjük. Az áttört túrót 3
tojással, porcukorral reszelt
citrom héjjal, mazsolával jól
összekeverjük.
A tésztát lisztezett deszkán
kisujjnyi vastagságúra kinyújtjuk és háromszög alakúra vágjuk. Egyenletesen
elosztjuk rajta a tölteléket.
A tészta szélélt tojásfehérjével megkenjük, majd viszszahajtjuk, kicsit lenyomkodjuk. Forrásban lévő sós
vízben kifőzzük, tésztaszűrőn lecsepegtetjük és az
aranysárgára pirított zsemlemorzsába forgatjuk. Vaníliás porcukorral megszórva,
melegen tálaljuk.
Jó étvágyat!

BIBLIAI RAJZPÁLYÁZAT

18.00 dr. Géher Pál: Magyarországi gyógyvizeink hatása
kívül-belül címmel tart előadást a POVEK szervezésében
12. péntek 9.30 és 11.00
„Csodatrombita” című gyermekszínház a Vidám Vándorok
előadásában, Belépő: 500 Ft

13. szombat 17.00 A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület jótékonysági estje

18. csütörtök 18.00 „ Az igazat mondd, ne csak a valódit” Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész önálló estje,
közreműködik Borbély Mihály Liszt-díjas zeneművész
Belépő elővételben: 1.800 Ft, az előadás napján: 2.000 Ft
21. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub
26. péntek 18:00 Mátyás Gála

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac

16 Pomázi Polgár

A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség presbitériuma „Kedvenc bibliai történetem Virágvasárnaptól
Pünkösdig” címmel rajzpályázatot hirdet Pomáz és Csobánka MINDEN óvoda nagycsoportos és általános iskola
alsó tagozatos gyermeke részére.
A tetszőleges technikájú színes rajzokat A4 vagy A3 méretben 2013. május 12-én 12 óráig a Református Lelkészi Hivatalba lehet benyújtani. Az elbírálásnál a lelki tartalom és a
vizuális megjelenítés egyaránt fontos szempont.
Korcsoportok: nagycsoport- 2. osztály, valamint 3-4. osztály
Jutalmazás korcsoportonként:
I. helyezett 10.000 Ft értékű könyvutalvány és a napközis táborban való ingyenes részvételi lehetőség.
II. helyezett 5.000 Ft értékű könyvutalvány és a napközis
táborban való ingyenes részvételi lehetőség.
III. helyezett 3.000 Ft értékű könyvutalvány és a napközis táborban való ingyenes részvételi lehetőség.
A rajzok hátoldalán kérjük feltűntetni az alkotó nevét;
életkorát és óvodai csoportját/iskolai osztályát; lakcímét és
telefonos elérhetőségét.
Eredményhirdetés 2013. május 19-én pomázi pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön. A beérkezett alkotásokból pünkösdkor kiállítást szervezünk gyülekezeti házunk nagytermében. A jutalmazott rajzok megjelennek gyülekezeti Áldás, békesség! újságban.
Elérhetőség és információ: Pomázi Református Lelkészi
Hivatal: 2013 Pomáz, Hősök tere 1. * 26/325-297 * pomazcsobanka@reformatus.hu * www.pomaz.reformatus.hu

HIRDETÉS

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

Nyitva: H–CS-ig 9-től 18-ig, Péntek 9-től 16-ig, Szo: 9-től 12-ig

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

Szökõ cukrászda

Új termékek a Malomban

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

Pomáz külterületén aszfaltút mellett 300 m2-es pincehelység
tehergépkocsi lejáróval, 260 m2-es üvegházzal + lakható
gazdasági épület, valamint ugyanitt 12 000 m2 hegyoldali
telek, rajta lévő romos lakóépülettel egyben eladó.

Pomáz, Budakalászi út 2. Tel.: 06-30-266-8911
Nyitva: H–P: 7–17-ig, Sz: 7–13 óráig.

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

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

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

Március
Március
Március
Március
Március
Április

10-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
15-én 8.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
17-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
24-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
31-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
1-én 8.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

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

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

István Király
Gyógyszertár

2013 Pomáz, Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462

————
Nyitva tartás:
Hétfõn és csütörtökön:
7–19-ig
Kedden, szerdán és pénteken: 7–18-ig.
Szombaton: 8–13-ig.

Derékfájásban
hátfájásban gyógyulni

vágyóknak HÁZNÁL
történő kezelését vállalja
egészségügyi végzettségű,
masszázsban másfél
évtizedes tapasztalattal
természetgyógyászatban is
jártas gyógymasszőr.
Pomázon és környékén
leinformálható vagyok.

Nagy Loránd
06-20/9452664

Budakalász, Pomáz,
Szentendre városokban 3000
m2 feletti, belterületi, építési
telket keresek, megvásárlásra,
jó infrastruktúrával!
Metykó Zsuzsa, Tel.: 06/20 208 9844
metyko.csic@gmail.com
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GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ!
Gondoskodjon gázkészüléke
karbantartásáról!

Hogy miért?

- Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét!
- Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid!
- Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében!

Hívjon most!
Jónai Péter 30 / 9709 761

Épületgépész technikus, gázkészülékszerelő
Bluered Kft.
MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2011

VILLANYSZERELÉS

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 imaóra (páratlan heteken)
18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

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

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

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

Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93
REDŐNYÖK

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

Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Konténeres sitt szállítást,
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.

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

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

Víz, gáz, fûtés rendszerek

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

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

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Villanyszerelés

Komplett villanyszerelést,
de kisebb munkákat illetve
hajdu boilerek felújitását
karbantartását vállalom
kedvező áron.
Tel.:06 30-708-6052

Tel: +36-30-296-6797.

Evangélikus
istentisztelet
Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház) - Tamás
Gábor ferences atya
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
18:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)
Erdődi Ferenc atya

VAIZER KFT.
Pomáz Ipartelep

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

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

HIRDETÉSI TARIFÁK
Méret nettó +áfa
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

bruttó

39.900 10.770
50.670
19.800 5.350
25.150
10.000 2.700
12.700
5.500 1.485
6.985
3.000 810
3.810
1.500 405
1.905
Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288

HIRDETÉS

Hirdessen
a
Pomázi
Polgárban!
Telefon:
06-20-3405288
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