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Nőnapra

A nőket a szerelem nemcsak érdekessé
teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor
boldog, ha érzi, hogy szeretik.
Rippl-Rónai József
Pogány szentkép: középen lebegek,
négy nő fog át és tart a föld felett.
Ha olykor boldog lennem lehetett:
őket illeti köszönet.
Csorba Győző
Az élet zenéjét a nők adják, akik
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák át
azokat.
Richard Wagner
A nő átmeneti lény az ember és az
angyal között.
Honoré De Balzac
"A nõ: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva
szó...”
(Weöres Sándor)

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

pomáz város önkormányzatának lapja

megjelenik 5000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
m.b. Főszerkesztő: szerenka tibor
nyomdai előkészítés, Hirdetésfelvétel:
Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
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. kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Felelős és takarékos gazdálkodás

- Friss hír, hogy Gödöllőn
480 polgármester fogalmazta meg: az önkormányzatoknak nincs elég pénzük a náluk maradt feladataik finanszírozására ezért nem tudják a törvényben kötelezően
előírt nullás költségvetést
elkészíteni. Pomázon mi a
helyzet?
- Hasonló gondjaink nekünk
is vannak. Valóban jobb lenne, ha több állami támogatást kapnánk, de az országnak sincs tele a pénztárcája.
Olyan információim vannak, hogy a kormány 2013at átmeneti évnek tervezi, s
talán az esztendő második
felében, vagy legkésőbb jövőre a tapasztalatok ismeretében ezeket a feszültségeket feloldják. Mi hosszas
fejtörés után elkészítettük a
nullás, tehát hiány nélküli
költségvetést. Az igaz, hogy
bevételi oldalon kb. 100
milliót az évek óta árult
ingatlanok eladásából, a
kormánnyal kezdeményezett tárgyalások remélhető
eredményéből kívánjuk előteremteni.
- Kérem, fejtse ki ezt részletesebben.
- Ezek az ingatlanok különböző zártkerti, vagy belterületi telkek. Bár évek óta
áruljuk őket, eddig nem
voltak vevőik, mégis piacképesek. Most új kolléganő
vette kézbe az értékesítésüket, ügyesebb módszerekkel, hatékonyabb reklámmal kínáljuk a földeket.
Úgy számoljuk, hogy fenti
összeg befolyik belőlük. Az
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tését nem szerepeltetjük a
költségvetésben, mert azok
nehezen eladhatók. A legutóbbi hirdetésükkor több
volt rájuk a kiadásunk, mint
amennyit az eladásukból
kaptunk. Lépéseket kezdeményeztünk azért, hogy a 60
százalékos adósságkonszolidációból átsoroljanak minket a 70 százalékosba. Mindenekelőtt tovább kell csökkenteni a kiadásainkat, felelős és takarékos gazdálkodást folytatunk. Nem öröm számomra, hogy továbbra is nehéz a gazdasági
helyzetünk, mert a lakosság
jogos igényeit is alig tudjuk
kielégíteni.
- Igaz, hogy 86 milliónyi állami támogatást elvontak?
S ha netán így van, milyen
indokkal történt?
- Ebben a pillanatban így
van, de remélem, hogy nemsokára azt mondhatom,
hogy visszakaptuk. Az az
értesítés érkezett, hogy a
kincstár Pomázt a „jó adóerő megtartó képességű” települések közé sorolta. A
minősítést ők végzik, sok
szempont megvizsgálása
után alakítják ki a véleményt. Én azonban a tapasztalataim alapján azt állítom, hogy Pomáz nem tartozik a „jó adóerő megtartó
képességű” helységek közé.
Például az előző évhez
képest több mint 300 eddig
iparűzési adót fizető polgár
és cég jelezte, hogy az idén
képtelen erre. Ebben az adónemben 50 millióval kevesebb bevételt terveztünk a
költségvetésben. A döntést
megkifogásoljuk, szerintem
a mi számaink helytállóak,
Pomáznak nem jó az adóerő
megtartó képessége. A cél
továbbra is életben tartani az
önkormányzatot.
- Arról szól az egyik közmondásunk, hogy „Szegény
embert még az ág is húzza.”
A tél kegyetlen hozzánk,
rengeteg hó és ónos eső
esett, a takarítás, a síkosságmentesítés a kezelésébe
tartozó utakon az önkormányzat feladata.
- Az elmúlt hetekben a legnagyobb várakozással az
időjárás jelentéseket figyeltem. Reggel az első dolgom

volt, hogy kinéztem az ablakon: esett-e hó éjjel? Ha fehér minden az újra 1 millió
forint kiadás. Mert ennyibe
kerül naponta a szóróanyag,
a gépek üzemeltetési díjai.
- Ha a témánál vagyunk,
megkérdezem: miután a
szentendrei céggel tavaly
decemberben szerződést
bontottak, megbízták azt a
pomázi vállalkozót, aki régebben végezte ezt a munkát. Elégedettek vele?
- Nagyon lelkesen dolgozik.
Még olyan utcákba is beküldi a gépeket, amelyek nincsenek a szerződésben. Egyébként ugyanannyiért vállalta, mint a szentendrei cég.
Abban bízom, hogy a mai
nap a tél utolsó nagy támadása. (Az anyagfelvétel
február 22-én történt. A szerk.)
- A lakosság és a civil szervezetek csatlakoztak a 2013
Pomáz tervbe vett eseményeihez?
- Akik megértették, hogy a
nehézségek közepette derülni is szeretnénk ebben az
évben, szép számmal csatlakoztak. Vannak olyanok
is, akik kampányt képzelnek
bele, esetleg fanyalognak.
tegyék lelkük rajta. A legutóbbi testületi ülésen például a lokálpatrióták képviselő asszonya azt kérdezte,
hogy milyen ideológia van a
2013 logóban szereplő Teknőc Ernőben. Nem tudom,
mi zavarhatta meg a képviselő asszonyt, hogy a kedves mesefigurában ideológiát keres.
- A Pomázi Polgár februári
számában megjelent interjút azzal zárta, hogy megkeresi a Pomázon adózó cégeket, s a 2013 események
támogatását kéri. Megtette?
- Huszonöt adózónak írtam
levelet. Az ICO felajánlott
30 ajándékot és 10 ezer tollat. Köszönjük Metykó András igazgatónak a közbenjárást! A Zsalu Kft. 100 ezer
forintot ígért, dicséretes
hozzáállás, szintén köszönet
érte.
- Van-e új vezetője az SZSZK-nak?
- Nincs, mert egy pályázat
érkezett az állásra, a jelentkező nem felelt meg a feltételeknek. Az új pályázatot

nem szakmai, hanem közgazdász végzettségűnek írjuk ki, mert úgy látjuk, hogy
manapság menedzser típusú
vezetőre van szükség. Az
sem lenne baj, ha jogász végzettsége is lenne.
- Éppen azon gondolkodtam,
hogy a jelenlegi szakmai
képzettségű csapat nem tudná ellátni a munkát „csúcsvezető” nélkül? Sok pénzt
takarítana meg a város.
- Integrált intézményről van
szó, jogszabály írja elő vezető kinevezését. A felügyeletet most átmenetileg az
önkormányzat látja el.
- A lakosság megszokta
már, hogy az alsó szinten a
járási hivatal működik, az
önkormányzat csak a felső
szinteken keresendő?
- Vannak zökkenők. Még a
mi telefonszámunkon jelentkeznek gépjármű átíratásra,
útlevélcserére. Néhányan
csodálkoztak azon, hogy
délután ötkor lezárjuk a lépcsőfeljárót. A hivatal ugyanis ekkor befejezi a munkát,
az okmányiroda 20 óráig
van nyitva. Nem lenne jó, ha
bárki ellenőrzés nélkül járkálhatna a felső szinteken.
- Azt hallottam, hogy édesanyát és gyermeket gázoltak
el a baleset híre bejárta a
várost.
- Igen a hír hozzám is eljutott, nagyon szomorú eset.
Az önkormányzat a három
gyerekkel otthonmaradt apának felajánlotta, hogy ingyenes dadust, segítőt küld.
Nagyon szeretném, ha az
édesanya minél hamarabb
meggyógyulna és hazatérne!
- Alig nevezték ki Benzsay
Csaba alezredest a pomázi
rendőrőrs parancsnokává,
máris elvezényelték. Úgy
hírlett, jön az utóda. De
nem érkezett meg. Mit tud
erről?
- Azt, hogy az a fiatal százados, aki szóba jött, inkább
Dunakeszin maradt vezető
állásban, s nem vállalta a
pomázi megbízatást. Most a
szentendrei kapitány személyes irányítása alatt dolgoznak a pomázi rendőrök.
Vicsotka

KULTÚRA

Évfordulós
zeneszerzők

Grieg 170., Debussy150.,
KODÁLY 130. születési
évfordulójának alkalmából rendeztek koncertet
február 18-án este a Teleki-Wattay Művészeti iskola hangversenytermében.

Rajzverseny

02. 19-én a Mátyás iskolából 7 tanuló vett részt a szentendrei tankerületi 7-8. osztályosok számára kiírt rajzversenyen, melynek a Sashegyi Iskola adott otthont.
Kísérőjük és felkészítő tanáruk Valiskó Ágnes volt. A
gyerekek a helyszínen egy csendéletet rajzoltak, de az eredményt az otthon készített munkák is befolyásolták. A 7.
osztályosok közül különdíjat kapott Ficze Barnabás,
második lett Török Loretta (8a), míg Solawa Renáta (8b)
harmadik helyezést ért el.

Kistérségi Művészeti
tehetségnap

A Teleky-Wattay iskola 2013. február 27-én szerdán
17 órától kistérségi művészeti tehetségnapot rendezett
- néptánc, moderntánc, balett, zene, vers, prózamondás műfajban - 13 iskola közel 60 tanlójával, 40
pedagógusával. Közreműködtek: Szentendrei Barcsay
Jenő Általános Iskola, Czövek Erna zeneiskola (Budakeszi), a Dunabogdányi Művészeti Iskola, Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fóti Önkormányzati Zeneiskola, Budakalászi
Kós Károly Művészeti Iskola, Érdi Lukin László
Zeneiskola, Ráckevei Ránki György AMI, Diósjenői
Szentgyörgyi István Általános Iskola, a budapesti Tóth
Aladár zeneiskola, TWMI- Pomáz, Szentendrei
Vujicsics Tihamér AMI tanulói és tanárai.

Koncert- egy kicsit
másképpen

A Teleky-Wattay iskolában
igyekeznek arra is figyelemmel lenni, hogy tanítványaik ne csak a több száz
éves európai zenekultúra és
népzene alapjait ismerhessék meg, hanem az igényes
kortárs könnyűzenét, örömzenét is. Ezért, adtak teret
diákjaiknak, hogy megmutathassák hangszeres tudásuk másik arcát is február 26-án az „Egy kicsit
másképpen”- című koncerten. Elhanzott Vangelis
Tűzszekerekje, Sting Englishman in New York című
dala a Keresztapa és a Starwars klasszikussá vált
filmzenéje.

Emlékezés Vujicsics
Tihamérra

1929. február 23-án született Pomázon Vujicsics Tihamér
zeneszerző, népzenegyűjtő. A szerb anyanyelvű magyar zeneszerző elsősorban a balkáni népek, így a szerbek népzenéjét gyűjtötte és népszerűsítette Magyarországon (Palóc
fantázia, Kalotaszegi concerto, Drágszéli táncok). A téma
iránti szeretete és rendkívüli zenei humora egyaránt megmutatkozott számos korabeli rádió- és televíziós műsorban.
Mint zeneszerző elsősorban táncjátékokat és filmzenéket írt.
Ő szerezte a Bors és A Tenkes kapitánya a Princ a katona
című tv-sorozat és a Dunai hajós című film zenéjét. Gyűjtött
makedón, sokác, albán, perzsa, arab népzenét is. 137 filmzene és egy opera is volt szerzeményei között. Népzenekutatói munkásságának halála után megjelent dokumentuma
A magyarországi délszlávok zenei hagyományai. Szabó István Koncert (1961) című feltűnést keltő avantgarde rövidfilmjében a Duna-parton ő szólaltatta meg a zongorát.Egy
máig nem tisztázott damaszkuszi repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett 1975-ben.
(Forrás: Wikipédia)

Programajánló

Eperjes Károly Kossuthdíjas színművész április
18-án 18 órától a Pomázi
Művelődési Ház vendégeként ,,Az igazat mondd
ne csak a valódit" címmel a magyar irodalom
gyöngyszemeiből ad válogatást .

Vujicsics Tihamér szülőháza Pomázon
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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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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL

Mátyás Király Általános Iskola: Álmos utca, Arany János
utca, Árpád fejedelem útja, Árvácska utca, Attila utca,
Babits Mihály utca, Bacsó Béla utca, Bajcsy-Zsilinszky
utca, Balassi Bálint utca, Bartók Béla utca, Báthori utca,
Beethoven utca, Bethlen Gábor utca, Bibó István utca,
Bihari János utca, Bocskai utca, Bólyai utca, Budakalászi út,
Búzavirág utca, Céhmester út, Csokonai utca, Deák Ferenc
utca, Dobó István utca, Dolina, Dolinai út, Dózsa György
utca, Előd utca, Emese utca, Eötvös Lóránd utca, Erkel
Ferenc utca, Füleki utca, Gárdonyi Géza utca, Gellér utca,
Gyöngyvirág utca, Huba utca, Ibolya utca, Ico út, Illyés
Gyula utca, IV. Béla utca, Jankovich Gyula utca, Jókai Mór
utca, József Attila utca, Kálmán Imre utca, Kamilla út,
Kandó Kálmán utca, Katona József utca, Katona Sándor
utca, Klisovácz dűlő, Klisovácz utca, Kodály Zoltán utca,
Kond utca, Koppány utca, Kölcsey Ferenc utca, Kubinyi
Kálmán utca, Levendula utca, Liliom köz, Liliom utca,
Liszenkó, Liszt Ferenc utca, Lóczy Lajos utca, Madách Imre
utca, Május 1. utca, Margaréta köz, Margaréta utca, Mátyás
király utca, Mikszáth Kálmán utca, Mónus Illés utca, Móra
Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nagy László utca,
Nárcisz utca, Németh László utca, Ond utca, Országút utca,
Pápay László utca, Petőfi Sándor utca, Pilis út, Pipacs utca,
Rákóczi Ferenc utca, Rezeda utca, Rózsa köz, Rózsa utca,
Somogyi-Bacsó utca, Szamóca utca, Szarkaláb utca, Széchenyi István utca, Szelistye sétány, Szent István tér, Szent
Miklós tér, Szentetanya, Szilágyi Erzsébet utca, Szmolnicadűlő, Szőlőtelep utca, Táncsics Mihály utca, Tas utca,
Tátika utca, Tavan, Teleki József utca, Télfy köz, Toldi
Miklós utca, Tompa Mihály utca, Töhötöm utca, Tulipán
utca, Váci Mihály utca, Vasút utca, Verdi utca, Viola utca,
Víztorony köz, Víztorony utca, Vörösmarty Mihály utca,
Ybl Miklós utca, Zrínyi Miklós utca, Zsálya utca.

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola: Aradi utca, Balogh Ádám utca,
Béke utca, Bem József utca, Czikó János utca, Damjanich
utca, Eper köz, eper utca, Fáy András köz, Fáy András utca,
Fecske utca, Gellér utca, Gesztenyés köz, Gesztenyés utca,
Gólya utca, Honfoglalás útja, Hősök tere, Hunyadi János
utca, Huszár utca, Iskola utca, Kadarka utca, Kápolna utca,
Kartal utca, Kisrét utca, Kiss Ernő utca, Klapka György
utca, Knézits Károly utca, Kokárda utca, Kossuth Lajos utca, Kosztolányi Dezső utca, Kovács utca, Kőhegy utca,
Kökény utca, Községház utca, Lámpa utca, Lázár Vilmos
utca, Luppa Vidor utca, Magyar utca, Mandics utca, Mártírok útja, Meselia, Meselia utca, Nagyrét utca, Orlovácz utca,
Otelló utca, Peklár utca, Plébánia utca, Radnóti Miklós utca,
Ravatalozó utca, Seregély utca, Sicambria utca, Sport utca,
Susnyár, Susnyár dűlő, Szabadság tér, Szentendrei út, Szerb
utca, Sztojity Sztevan utca, Temető utca, Templom tér, Tóth
Árpád utca, Török Ignác utca, Ugralovicza dűlő, Vasvári Pál
utca, Vécsey Károly utca, Verebes utca, Vincellér utca,
Vróci út, Vujicsics tér, Watthay utca.
Német Nemzetiségi Általános Iskola: Ady Endre utca,
Alma utca, Árvalányhaj utca, Beniczky köz, Beniczky utca,
Bodza utca, Boglárka utca, Cseresznyés utca, Csikóvár utca,
Csikóváralja, Dankó Pista utca, Diófa utca, Dobogókői út,
Egres utca, Felső-hegy utca, Forrás köz, Forrás út, Fűzfa
utca, Gábor Áron utca, Galagonya köz, Galagonya utca,
Garat utca, Goethe köz, Goethe utca, Hajnal utca, Hársfa
utca, Hegyalja utca, Horváth utca, Kiskovácsi, Körte utca,
Középhegy utca, Kurucz utca, Lejtő utca, Magas út, Majdán
utca, Málna utca, Mandula utca, Margitliget út, Meggyfa
utca, Mogyoró utca, Molnár utca, Nagykovácsi, Naspolya
út, Nyár utca, Orgona utca, Ősz utca, Panoráma út, Papmalom utca, Pataksor utca, Ribizli utca, Sashegyi Sándor utca,
Schieszl köz, Szedres utca, Szegfű utca, Szilva utca, Tamási
Áron utca, Tavasz utca, Tél utca, Vár utca, Wagner utca,
Wass Albert utca.

Hírek röviden
Állami adósságátvállalás

2013. február 27.-én dr. Matolcsy György államháztartásért felelős miniszter, dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelős miniszter és Vicsi László polgármester aláírásával megállapodás született, hogy a
Magyar Állam Pomáz város önkormányzata adósságállományának 70%-át átvállalja. Ez a törvény által megengedett legmagasabb arány. Ezen lépéssel jelentősen
csökken az önkormányzat kötelezettségvállalása és több
pénz marad a városunk úthálózatának, intézményeinek
fejlesztésére.

ÖNKORMÁNYZAT

Takarékos költségvetés,
módosított SzMSz

Testületi ülést és közmeghallgatást is tartott egyszerre
február 14-én Pomáz önkormányzata. A napirendek
közt kiemelt fontosságot kapott a 2013. évi költségvetés,
emellett a hivatal és az önkormányzat SzMSz-ének
módosítása, valamint az óvodák nyári nyitva tartásának
meghatározása is terítékre került.

Újabb vezetői pályázat az SzSzK-nál
Pomáz város képviselő testülete az SzSzK intézményvezetői álláshelyére pályázatot írt ki, melyre egy pályázat érkezett, ami sajnos nem felelt meg a feltételeknek. Ezért a testület rendelkezett új pályázat kiírásáról.
Visszavont rendelet

A képviselő testület visszavonta 2012-ben hozott rendeletét a kirívóan közösségellenes magatartásról, mivel
e rendelet alapjául szolgáló törvényt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Székely zászló Pomázon is

Pomáz város képviselője, Sarkadi Attila kezdeményezésére a városházára hétfőn reggel kitűzték a Székely
zászlót. A párt önkormányzati képviselője testületi ülés
keretében adományozta a városnak a székely összetartozás szimbólumát.

TÁJÉKOZTATÓ

Az óvodai és bölcsődei beiratkozás
rendjéről a 2013/2014-es tanévben

Tisztelt Szülők! A közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. A 2013/2014-es évi nevelési évre történő
beiratkozáskor ez a 2008. január 1. - december 31. között született gyermekeket érinti.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §(1)
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében.
A beiratkozás időpontja az óvodában és bölcsődében
egyaránt:
2013. március 25. - 2013. március 26. 8.00-18.00-ig
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal:
• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
A beiratkozási körzetek az intézményekben, valamint
Pomáz Város honlapján megtalálhatók. (www.pomaz.hu)

Az önkormányzatok átalakításáról szóló törvény meghatározta az önkormányzati hivatalok új elnevezését ennek
megfelelően a képviselőtestület határozata nyomán Pomázi
Polgármesteri Hivatal lesz a helyes névhasználat.
Szabóné Dr. Bartholomeai Krisztina jegyző asszony
előterjesztéséből kiderült, hogy a Járási Hivatal létrejöttével
a Polgármesteri Hivatal egyes feladatai
megszűntek, létszáma jelentősen lecsökkent, emiatt át kellett alakítani a hivatal szerkezetét, ami új Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadását tette szükségessé. Az új
szervezeti rend tételek be be nem sorolt tevékenységek
esetén pedig a tisztviselők a polgármester, illetve a jegyző
közvetlen irányítása alatt állnak majd. A tervezett csoportok
a következők: Szervezési- és Titkársági, Városfejlesztési és
Városüzemeltetési, Pénzügyi és Adó, valamint a Közigazgatási és Népjóléti Csoport.
A költségvetést tárgyaló napirendi pont egyben közmeghallgatás is volt. Az előterjesztésből kiderült, hogy a 2013.
évi mérleg főösszege 1.568.658.000 Ft. A bevétel részét
képezi nem egészen 561 millió Ft. értékben a normatív állami támogatás. Ezt alaposan ki kell az önkormányzatnak
egészítenie a minimális működési feltételek megteremtéséhez. A felhalmozási célú bevételeket több mint 300 millió Ft-ra tervezik ezt egészíti ki a közhatalmi közismertebben írva az adókból származó bevétel. A kiadások
tetemes részét sajnos továbbra is a működési jellegűek
teszik ki. Vicsi László polgármester takarékosnak nevezte a
költségvetést és úgy értékelte ez az új önkormányzati rendszerben pénzügyi szempontból is tanulóév lesz. Úgy vélte,
ha plusz forrásokhoz jut az önkormányzat azt fejlesztésreelsősorban útépítésre és útjavításra lehet majd fordítani.
A testület meghatározta az óvodai és bölcsődei nyári zárva
tartásokat. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde és a Mesevölgyi Tagóvoda 2013. 06. 17-től 2013. 07. 19-ig zárva tart.
Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák a Napsugár
Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda. A Napsugár Tagóvoda
és Mesedombi Tagóvoda zárva tartási időpontja: 2013. 07.
22. - 2013. 08. 23. Ezalatt az ügyeletet ellátó óvodák a
Hétszínvirág Óvoda és a Mesevölgyi Tagóvoda lesznek. A
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődéje 2013. 07. 22. 2013. 08. 22-ig lesz zárva. Ebben az időszakban csak
ügyeletet látnak el a 07. 22.-08. 02-ig. Az óvodák a szülőket
az időpontokról a szokásos módon tájékoztatni fogják.
pp.
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KÖZÉLET

Az egészségért

A Porpáczy Aladár Kertbarát Egyesület 40 tagjának mérték
meg a vérnyomását, koleszterin és vércukor szintjét február
18-án a művelődési házban. Az „egészségnapot” évente
tartják dr. Páll Irén gyógyszerész szervezésében, aki kertbarát tag is. Az idén a méréseket dr. Páll Zsombor,
Krajcsovitsné Harkai Krisztina és Dohor Ivett szakaszszisztensek végezték, az adatokat dr. Vas János értékelte. Az
eredmények azt mutatták, hogy az idősebb korosztályhoz
2013. február 21-én a hagyományokhoz híven, ismét ellátogattak a Teleki-Wattay iskola növendékei az INO-ba, hogy
az ott lévőket megörvendeztessék egy kis délutáni muzsikával.

Homeopátia, méregtelenítés,
„füves” Gyuri bácsi

Két éve, 2011. március 30án alakítottuk meg a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság kezdeményezésére Pomáz Város Egészség Klubját, népszerűbb
nevén a POVEK-et.
Azóta sok programunk volt,
orvosi előadásokat hallgattunk például a horkolásról,
a méregtelenítésről, a depresszióról, a szemről, az
idősek ápolásáról, egészséges táplálkozásról, és még
sok érdekes dologról.
Vendégünk volt a Magyar
Rákellenes Liga elnök professzora, beszélgettünk egy
reumatológus szakorvossal
arról, hogy mit tehetünk
azért, hogy sokáig mozgékonyak maradjunk.
Nagyon sokan voltak kíváncsiak Schaffer Erzsébet a
Nők Lapja újságírójának
beszélgetős estjére, amit az
idén is megismétlünk. Várjuk tőle a dátumot.
Legnépszerűbb programunk
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a „füves” Gyuri bácsi előadása volt. 2011-ben és
2012-ben is volt nálunk, s
bizony alig fértünk be a
színházterembe. Idén is fog
jönni majd ősszel, de előbb
mi látogatjuk meg a gyógynövénykertjét Bükkszentkereszten egy buszos egynapos kiránduláson. Ha összejön a kellő létszám, akkor a
Budai Vár alatt lévő Sziklakórházat is meg fogjuk
nézni.
2013-as terveink között szerepelnek pl. a magyarországi gyógyvizekről, színterápiáról, csontritkulásról,
a méz gyógyhatásáról, az
élelmiszerbiztonságról szóló előadások /Dr.Biacs Péter
lesz a vendégünk, még várjuk a pontos időpontot/
A homeopátiás gyógyításról
Március 7-én Dr. Somkövi
Ágnes doktornő fog beszélni.
Minden hónap első szombatján kirándulunk a környéken. Ez közös program
az MTE Pomázi osztályával. Olyan szép helyen
élünk itt Pomázon a Pilis
lábánál, hogy vétek lenne
nem kihasználni!
Az előadások látogatása és a
csoport teljesen nyitott.
Minden érdeklődőt és további ötletet szeretettel várunk!
Halászné Gambár Mária
Lakits Klára

tartozó tagok többségét a rizikófaktorok súlyosan nem
veszélyeztetik, de néhányuknak háziorvosi illetve laboratóriumi vizsgálatot javasoltak. A vizsgálaton lehetőség
volt a személyes problémák megbeszélésére is. Az sem mellékes, hogy a civil egyesület tagjai és az egészségügy szakemberei között az elmúlt években baráti kapcsolatok
alakultak ki. Az előbbiek közül többen az egyesület tagjai, s
részt vesznek a kertbarátok programjaiban.
V.

Jóga korhatárok
nélkül

A Porpáczy Aladár Kertbarátok egyesületének jóga köre
hétfőként este fél hattól egy órán át önfeledt, idősek számára
is ajánlható gyakorlatokat végez „a fizikai és szellemi megfiatalodásért a test és a szellem és a lélek egyensúlyáért”.
Aki szeretne csatlakozni a +36-30-281-71-88-as telefonszámon, vagy a hbozsena@gmail.com e-mail címen megteheti.

OKTATÁS

Farsangi SULI-VÁR
a Mátyásban

Óriás szív a szeretet
jegyében

Február 8-án délután hívtuk ismét a jövő tanév elsőseit a
SULI-VÁR-ba. A leendő elsős tanító nénik a farsanggal
kapcsolatos foglalkozásokkal várták a lelkes óvodásokat. A
gyerekek álarcot díszítettek, hangszerekkel ismerkedtek, játszottak, mesét hallgattak, farsangi sipkát készítettek a különböző helyszíneken. Kifáradva, de jókedvűen búcsúztak
kora este a foglalkozások végeztével. Március 8-án várjuk
őket ismét tavaszváró foglalkozásunkra!

Február 14-én a Mátyás Király Általános Iskolában a
DÖNK szervezésében Valentin napot tartottunk a barátság
jegyében. Készült légifotó a gyerekekről, valamint egy óriás
faliújságra mindenki felírhatta ki kinek a legjobb barátja.
Minden résztvevő jól érezte magát, amit a közös fénykép is
hűen tükröz.
Beregszászi Katalin

Vizes Élőhelyek Világnapja a Mátyás Iskolában

Február másodika a Vizes Élőhelyek Világnapja, annak emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták alá az iráni Ramsarban a Ramsari Egyezmény néven ismertté vált nemzetközi megállapodást a vizes élőhelyek, elsősorban az ott
élő madárvilág védelméért.

mítógépen alkottak bemutatókat. Ezeket a testvér-osztályoknak mutatták be, majd az alsósoknak meg kellett válaszolniuk a felsősök kérdéseit.
Így azon túl, hogy szakmai ismeretek tekintetében a gyerekeket leginkább érdeklő dolgok kerültek előtérbe, ismét
lehetőségünk nyílt a testvérosztály kapcsolatok erősítésére.
A nap felelősei, Eszter néni és Szilvi néni nagyon elégedettek voltak a beérkezett projektmunkák színvonalával, amiért
természetesen zöld pontot kaptak az osztályok.
Ökoiskola munkaközösség

Farsang a Sashegyiben

Hazánk 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Jelenleg
23 terület van a listán, amely összesen 130 ezer hektárt jelent. Ezek a területek nem csak a hazai növény és állatvilág
szempontjából jelentősek, de a vonuló madarak számára is
igen fontos pihenő és táplálkozó helyül szolgálnak.
Az idén a felsős osztályokat arra kértük, hogy készítsenek
bemutatót településünk vizes élőhelyéről, a szeretett Dera
patakról. Ami ugyan nem tartozik a nemzetközi védelem
alá, de mindenképpen helyi védelmet érdemel. A megvalósítás tekintetében szabad kezet kaptak a gyerekek. Munkájukhoz szakmai tanácsokért az informatika, biológia, földrajz szakos tanárokhoz és az osztályfőnökökhöz fordulhattak. Többségében gyönyörű színes, rajzos, saját fotókkal
ékesített plakátok készültek, de voltak osztályok, akik szá-

Február 8-án, pénteken fantasztikus jelmezekkel, csoportos produkcióval kápráztatták el a Sashegyi Sándor iskola
diákjai a szépszámú nézőközönséget.
Pomázi Polgár 9

Ajánló

POMÁZ ÉVE 2013

2013 március 22. 9.00-tól
március 23. 19.00-ig
Német Nemzetiségi
Általános
Iskola tornaterme:
2013 perc foci

Kispályás foci

Április 20. 13 órától
Föld Napja, 2013 tő virág
ültetése

Június 8.
2013 Focigála

Május 25.
2013 kilométernyi futás
elindítása

Július 20. 13 órától
20-szor 13 galamb és 20szor 13 lufi felengedése a
Klisza dombon

Október 31.
A mozgókép-klip, a fotó, a
zenei, a szépirodalmi és a
rajzpályázat leadásának határideje

SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT

A Pomázi Művelődési Ház POMÁZ ÉVE alkalmából
szépirodalmi pályázatot hirdet szépíró lelkületű pályázók
számára. Vagyis mindenkinek! Ki ne írt volna verset,
rímbeszedett köszöntőt, novellát, mesét, levelet?
Elő a papírt, tollat, ceruzát, klaviatúrát! A műfaj lehet
vers, novella, vagy mese.
Szabad a stílus: a rím, az eleje-vége történet nem tilos, de
nem is feltétel.
Olyan koncentrált pályamunkákat várunk, melyekben
megjelenik a kor, a hely ahol élünk, tetten érhető a szerző
személyes viszonya a POMÁZ 2013 címhez.
Prózai szövegeknél törekedjünk a 4000 karakter (szóköz
nélkül) terjedelemhez.
Egy pályázó legfeljebb három művel jelentkezhet a
Pomázi Művelődési Ház címén papír- vagy elektronikus
formátumban.
Életkori kategóriák 14-18-éves korig és 18 év
felettieknek.
Jelentkezési határidő: 2013. október 31.
A zsűri november 20-án vers és próza kategóriában is
külön értékeli az életkorok szerinti I-III. helyezetteket,
akik jutalomban részesülnek.
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Március 22-23. ( péntek-szombat )
A Pomáz éve 2013 rendezői 2013 percnyi kispályás focira hívják a sportbarátokat. A program fővédnöke Halmai
Gábor 57-szeres válogatott és 3-szoros magyar bajnok
labdarúgó.
A rendezvény célja a sport közösségformáló erején keresztül az egészséges életmód népszerűsítése, a város éve
sorozat sportos bővítése.
A jelentkezés feltételei
A jelentkezők minimum 5+1 fős csapatokat alkotva nevezhetnek, életkorra, nemre való megkötés nélkül. A labdarúgás szeretete és nem a játéktudás a meghatározó.
Igazolt versenyzők épp úgy jelentkezhetnek, mint az abszolút kezdők.
Játékidő
A csapatok beosztása, a mérkőzések hosszának meghatározása a jelentkezők számától, életkorától függ. Péntek
délelőtt 9-től szombat 19-óráig folyamatosan pattog a
labda a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében.
Nevezés
Nevezési díj nincs. Jelentkezni a csapat és a csapattagok
nevével, életkorával, a vezető elérhetőségével, a beosztást érintő kérések megjelölésével lehet a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár elérhetőségein, március 13-ig.
Tel.:325-163, 06-20-228-2135, pmhk@pomaz.hu
A pontos menetrendről március 18-ig mindenkit értesítünk.
Díjazás
A Pomáz éve 2013 percnyi foci nem verseny. Az eredményeket nem rögzítjük: a részvétel és a teljesítés maga
az elismerés. Minden játékos kitűzőt kap emlékbe.
A meccsek lebonyolításához játékvezetőket keresünk!
Nem szükséges profi szaktudás, hiszen a mérkőzések
tétje nem a győzelem hanem 2013 perc sportszerű játék.

Pomáz éve 2013 információ:

www.pmhkpomaz.hu, www.pomaz.hu,
www.tuzoltosag-pomaz.hu/pomazeve2013
/index.php
http://facebook.com/pmhkpomaz

INTERJÚ

A csapatunk tűzön-vizen át küzd egymásért
Az úszást, a sportot szerető emberek
körében ismerősen cseng Fehérvári
Balázs neve. Tudjuk róla, hogy Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn, Verrasztó Dávid edzője, és évekig nála úszott
Jakabos Zsuzsanna. Tudjuk róla,
hogy Széchy Tamás tanítványa, a
Széchy program szakmai továbbvivője, a magyar úszósport egyik legígéretesebb szakembere. Tudjuk, hogy a
Magyar Edzők Társaságától a Mesteredzői Kollégium döntése alapján,
kiemelkedően eredményes, nemzetközi színvonalú oktató-nevelő tevékenységének elismeréséként Mesteredző kitüntető címet kapott.

- Tavaly az olimpia idején már megírtuk , hogy ön pomázi. Mit is jelent ez?
- Sok éve élek családommal Pomázon.
Gyermekeim is itt tanulnak, szeretünk
itt lakni. Szeretjük a várost és a környéket. Amikor megkeresett Mihály
Norbert (Norbi bácsi), a szentendrei
ELEVENEK SE elnöke, hogy úszóiskoláján belül szeretné elindítani a
versenyúszást a vonzáskörzet gyermekei számára, örömmel vállaltam a
szakmai irányító szerepét.
- Mi motiválta ebben a döntésében?
- Először is fontos számomra, hogy
Pomázi lakosként szakmailag is támogassam a környékbeli gyerekek úszásoktatását, sportolását. Fontos azért,
mert manapság egyre kevesebben járnak sportolni. A rendszeres sportolás
nem csak a gyermektől követel áldozatot, hanem a szülőtől is. Tapasztalatból tudom, hogy a mai rohanó világban
nem egyszerű a külön programok
megszervezése, azonban azt is tudom,
hogy a gyerekek mentális és fizikális
egészsége szempontjából megéri az
áldozatot. Arról nem is beszélve, hogy
napjainkban egyre több a kallódó, a cél
nélküli, az árral sodródó fiatal. Mindig
azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy
nem lesz olimpiai, vagy Európa bajnok
a kisgyermek, de azt garantálhatom,
hogy jó társaságban, jó szakemberekkel, jó emberekkel lesz körülvéve,
akik vigyázó szemekkel figyelnek rá.
Norbi bácsi és az ELEVENEK SE
edzői olyan pedagógusok, úszóedzők,
akik fontosnak tartják azt, hogy a
tanítványaik ne csak szakmailag, hanem emberileg is fejlődjenek, hogy a
gyermek jó kezekben legyen.
-Talált tehetségeket?
-A Héraklész program egyik vezetőjeként fontos feladatomnak tartom a
tehetségek felkutatását. Minden lehetőséget meg kell ragadnom, hogy az
úszósport utánpótlását biztosítsam.
Örömmel vettem, hogy az ELEVENEK SE első versenyúszás válo-

gatóján - 2012. szeptemberében - több
olyan gyermeket láttam-láttunk, aki
tehetséges, aki megállja az országos
élvonalban a helyét. Ezen a válogatón
16 olyan úszót találtunk, akikben szerintünk van fantázia.
- Milyen eredményeket értek el?
- 4 hónap munka után a versenyúszók
egy részével elindultunk a székesfehérvári, majd a bajai országos, korosztályos úszóversenyen, ahol nagyon jó
eredményeket értünk el. Nem csak helyezéseket, de számos érmet is elhoztunk, versenyzőink közül többen is
felkerültek az országos ranglista első
10 legjobb úszója közé. Hangsúlyozom, hogy mindez 4 hónap munka
után. De én nem csak ezt könyvelem el
eredményként. Mihály Norbert vezetőedző és Nagy Bernadett úszóedző
segítségével egy olyan csapatot kovácsoltunk, akik tűzön-vízen át küzdenek
egymásért, akik a versenyeken egymásnak szurkolnak, akiknek fontos a
hova tartozás, fontos a csapatszellem,
akik szeretnek együtt lenni és ahol a
szülők is jól érzik magukat. Öszszességében ezt tartom eredménynek.
- Mi a siker az Ön számára Szentendrén?
- Sikeresek a versenyúszóink, akik
hidegben-melegben, iskolai dolgozat
előtt és után örömmel jönnek az edzésekre, siker az, hogy küzdenek azért,
hogy a legjobbak legyenek, siker az,
hogy az úszóiskolában is látjuk már
azokat a tehetséges gyerekeket,
akikkel foglalkozni kell.
- Mi a cél?
- Az ELEVENEK SE és az én közös
célom is az, hogy az úszósportot
népszerűsítsük környezetünkben, hogy
megmutassuk azt, hogy úszni jó, hogy

minél több egészséges és vidám gyermekkel foglalkozzunk. Cél az, hogy
olyan tehetségeket találjunk és neveljünk, akikre méltán lehetünk büszkék!
Ezért az ELEVENEK SE szakembergárdája folyamatosan várja azokat a
6 és 10 éves korú fiúkat és lányokat,
akik már rendelkeznek úszástudással,
akik szeretik a vizes közeget, akik
szeretik a kihívásokat, akik szeretnének versenyszerűen úszni.
Lakatos Judit
2013. február 23-i Bajai országos
verseny eredményei. Wetzel Dorka és Szász Borbála Pomázi versenyzők.
100 méter pillangó: 2. Domján
Dávid , 10. Nagy Heni
100 méter hát: 1. Domján Dávid,
7. Tóth Dominik, Nagy Heni,
Szász Bori
100 méter mell: 7. Tóth Dominik,
9.Boda Dorina, Wetzel Dorka, 11.
Kákai Ákos
100 méter gyors: 9. Nagy Heni,
Tóth Dominik, 13. Wetzel Dorka
14. Kákai Ákos
50 méter hát: 5. Rácz Érsek Lili,
6. Katula Panni
50 méter mell: 3. Katula Panni, 5.
Rácz Érsek Lili
50 méter gyors: 2. Katula Panni,
5. Rácz Érsek Lili
Lány vegyesváltó: 8. helyezettBoda Dorina, Wetzel Dorka, Nagy
Heni, Szász Borbála

Pomázi Polgár 11

KÖZÉLET

Anekdoták
Dr. Tiszolczy Lajosról
„Hozzatok egy lepedőt”

Nem sokkal múlt éjfél. Az ember lassan megöregszik, nem tud
aludni, hát jár az esze mindenféle régiségen. Nemrég olvastam
egy igen jó cikket Lajkó bácsiról a Pomázi Polgárban, s eszembe jutott néhány dolog, gondoltam lejegyzem, hátha valakinek
örömöt okozok vele.
Lajkó bácsit - Vitéz Dr. Tiszolczy Lajost, a falu orvosát - mindenki ismerte, becsülte, szerette. Mindezt munkájával érdemelte ki, szinte nem volt lehetetlen számára. Néhány vele
kapcsolatos történettel idézném föl alakját. Emléke legyen
áldott.
A Doktor úr Pomáz mellet ellátta Csobánka és Szent István
telep betegeit. Történt egyszer, hogy ez utóbbira hívták ki
beteghez. A beteg háza Pomáz és Szent István telep között
lévő domboldalon volt, melyet két igen hamis kutya őrzött. A
gazda nélkül szinte lehetetlen volt bejutni a házhoz. Lajkó
bácsi amint megérkezett a kapuhoz, a kutyák majd’ szétszedték a kerítést. A Doktor úr kihúzott egy szál drótot a
kerítésből, odasuhintott a kutyáknak, aztán bement. Az ebek
azon nyomban elbújtak előle. A háziak nagy csodálkozására
egyszer csak ott állt a betegnél.

Történt valamikor a 40-es években, hogy egy beteget látogatott
meg a Doktor úr, s miután ellátta, mondta a férjnek, hogy még
ma visszajön injekciót beadni. Telt, múlt az idő, Lajkó bácsi
nem jön. Már öreg este, de a férj kitartott mondván, hogyha
Lajkó megígéri, be is tartja. Éjjel, háromnegyed tizenkettőkor
lódobogás, az Öreg megékezik a szürkével…mert, hogy akkor
tél lévén lóháton járt a Doktor úr.

A 30-as években volt a Doktor úrnak egy gépkocsija. Akkoriban Pomázon mindössze három személyautó volt. A Doktor úr
sofőrje édesapám volt, ezt a történetet ő mesélte. Az autóval
egy menyasszonyt és az anyját kellett apámnak Csobánkára
vinni. Pomázon beültek, nyár lévén a tetőt lehúzták, meleg
volt. Indulás Csobánkára. Elhagyták a falut, már a csobánkai
elágazáshoz közelednek, amikor nagy csattanás a motorháztetőn, a sofőr sapkája, a menyasszony és az anyja meg beterítve valami szürke dologgal. A meglepetés után a mama felnéz az égre, s felkiált: „no lányom, szerencsénk lesz, lecsinált a
gólya”.
Nagy Andor
(folytatás a következő számban)

12 Pomázi Polgár

Szobor a kertben

Tanúja voltam néhányszor,
hogy helyiek és idegenek
megálltak a művelődési ház
előtt álló szobornál, s tanakodtak: kit ábrázol, s mi
köze lehet Pomázhoz? Tudva azt, hogy városunk lakosságának többsége az
utóbbi fél évszázadban költözött ide, hasznos lesz
Porpáczy Aladárról néhány
életrajzi adatot közzétenni.

Bevezetőként annyit, hogy
Porpáczy Aladár a névadója
az országos hírű, kétszeres
„Pomázért” kitüntetéssel bíró
Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Egyesületének,
amely az idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Véletlen egybeesés, hogy 2013
Porpáczy Aladár születésének a 110. évfordulója is. A
kettős alkalomból június 20án vendégünk lesz a Kossuthdíjas tudós fia, ifjú Porpáczy
Aladár nyugalmazott egyetemi tanár és családja. A kertbarátok felkérésére a szobrot
Seres János készítette.
Porpáczy Aladár 1903. december 17-én született Pápán. A korszerű magyar
gyümölcstermesztés és nemesítés megalapítója, megszervezője, kertészeti szakíró, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kertészsegédként és
kertészinasként kezdte a pályáját, majd 1924-től a Budapesti
Tanintézetben Magyar Gyula és Mohácsy Mátyás tanítványa. 1927-től a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági
Akadémia kertészeti tanszékén gyakornok. 1931-től az
Eszterházy hitbizomány kertészeti vezetője. 1945-ben kísérleti telepet szervez a felosztott hitbizomány kertészetből,
1946-ban a kastély egyik szárnyában szakmunkásképzőt
indít, ami egy évvel később szakközépiskola lesz. Minden
erejével azon fáradozik, hogy az Eszterházy kastélyt megmentse. Közben a kísérleti telep nemzetközi hírű kutatóintézetté válik. 1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjává választják. Országgyűlési képviselőként a
növénynemesítés és a gyümölcstermesztés harcos szószólója. 1957-től az Egyesített Fertődi és Sopronhorpácsi Növénytermesztési Kutatóintézet igazgatója. Közben a Budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, majd egyetem
gyümölcstermesztési tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára. 1965. február 15-én hunyt el Budapesten, Fertődön
temették el.
Elsősorban a bogyósok nemesítésével, termesztési technológiájával, növényvédelmével foglalkozott 11 gyümölccsel,
11 zöldséggel, 10 mezőgazdasági növénnyel, valamint 7
illóolaj és gyümölcsfajon végzett nemesítési és egyéb
kutatásokat. 14 szakkönyve jelent meg német, francia és
angol nyelven. 1952-ben lett a MTA mezőgazdaságtudományok doktora, 1952-ben kapott Kossuth-díjat, 1960ban és 1963-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.
Vicsotka

Pomáz országos teniszbajnoka

SPORT

Pomáz városa ismét kiemelkedő sportteljesítménnyel
büszkélkedhet. Ifj. Filipenkó Viktor, akinek felfelé ívelő
tenisz karrierjéről már korábban is beszámoltunk, ismételten említésre méltóan teljesített. A most 21 éves fiú lett
a magyar bajnok a 2013 januárjában megrendezett felnőtt tenisz fedettpályás Országos Bajnokságon. Viktor
magabiztosan, szettvesztegeség nélkül haladt végig a tornán, így egy bajnoki címmel a zsebében zárhatta az OB-t.

Sikereinek és kitartásának köszönhetően Viktor immár a Davis Kupa válogatott tagjaként utazott Moldáviába, hogy
magyar színekben versenyezzen és Áprilisban hazai pályán
képviseli majd országunkat a Luxemburgi Davis Kupa csapat ellen.
Amikor a jövőről kérdeztük, bizakodóan nyilatkozott: “Az
utóbbi évben rengeteget tapasztaltam és fejlődtem. Magabiztosabb lett a játékom, amit a megszerzett versenyrutinnak
és új edzési körülményeimnek köszönhetek. November óta
egy színvonalas, csak profi játékosokból álló klubban edzek,
tapasztalt edzők keze alatt, aminek úgy érzem nem marad el
az eredménye sem.”
Bár Viktor karrierje felfelé ível, neki is meg kell birkóznia a
profi sportolók többségére kihatással levő szponzori támogatások hiányával, amelyről Viktor menedzsere így nyilatkozott: “Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a Viktor
szintjén levő teniszezők többsége magas színvonalon él. Ez
azonban távol áll a valóságtól. A tenisz sajnos nem élvezi a
tömegsportok anyagi támogatottságát, így a versenyek és a
felkészülés magas költségei mind a versenyzőre hárulnak.
Emiatt folyamatosan szponzorok támogatását keressük,
hogy Viktor be tudja váltani a méltán hozzá fűzött reményeket.”
Viktort az egyik legígéretesebb magyar tehetségének tartják
a tenisz bennfentesei. Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség Elnöke is nagy reményeket fűz Filipenkóhoz. “Évek óta
figyelem Viktor játékát, és fejlődését - nyilatkozta az elnök
újságunknak. Őt elnézve eszembe jut a világ egyik legjobb
teniszezőjének, Federernek a nyilatkozata, amikor azt

Edzés villanyfényben

Mintha egy nagy csapat edzésére érkeztem volna, amikor meglátogatom az ICO Városi SE felnőtt labdarugóinak foglalkozását. A műfüves pálya fölött világítanak a reflektorok, az edző vezényel, a játékosok végrehajtanak, ugratások, jókedv, labdapuffanások.
- Michna István edzőtől kérdezem, mi történt a csapat
körül az elmúlt hónapokban?
- Az őszi bajnokság befejezése után „mozgásban” maradtunk. A karácsony kivételével minden kedden és csütörtökön
összejöttünk focizni. Az alapozást január 15-én kezdtük. A
játékosok szorgalmával elégedett vagyok. A 20-as keretből

mondta, hogy “a győztesek és a vesztesek között óriásinak
tartják a különbséget, mégis valójában nagyon kicsin múlik,
ki lesz a bajnok”. Hát, ha valaki, akkor Viktor tényleg győztes típusú versenyző. És nem csak a neve miatt!”
Kívánunk neki sok sikert, hogy tehetségét a külföldi
élmezőnyben is megcsillogtathassa.
Vicsotka

15-16-an mindig jelen vannak. Amatőr szinten, munka mellett hóban, fagyban, ez dicséretes dolog. A részvétel a fegyelmet is meghatározza. Az alapozáson nyújtott teljesítmény előrevetíti, hogy kik számíthatnak a csapat gerincének.
- Változott a keret?
- Jelentősen nem. Három játékost az ifiből felhoztunk a
felnőttbe, Juhász Tamás két év kihagyás után játékra jelentkezett. Leigazoltuk Dolinger Gyulát, aki régebben már játékosunk volt. Sergő Mártont, a gólkirályunkat viszont elvitte
egy NB III-as csapat. Sajnos, ez a sorsunk, rendre elviszik a
legjobbjainkat. Tavaly például hárman távoztak. Így van
rendjén építsék a karrierjüket. De ha itt lennének, nem a 10.
helyen tanyáznánk. Összességében valamennyit gyengült a
keret. Mégis azt mondom, hogy az első hat hely valamelyikén fogunk végezni.
- És milyenek a körülmények? Az új vezetés tudott-e javítani rajtuk?
- Minden feltétel adott a jó szerepléshez. Csináltattak két
normál méretű kaput, négy 5 méteres kaput, itt a világításos
műfüves pálya, van elegendő szerelésünk, labdáink, most
vásároltak 1 millió forintnál drágább mosógépet, az edzők
rendszeresen megkapják a fizetésüket. Tavasszal átalakítják
a klubház belső helyiségeit. Úgy hírlik, hogy ebben az
évben sikerül megépíteni az új, normál méretű műfüves
pályát. A gólokat természetesen nem a vezetőknek, hanem a
játékosoknak kell rúgni…
V.
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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

Március

7. csütörtök 18:00
Előadás a Homeopátiás gyógyításról és a Schüsslersókról a POVEK szervezésében
8. péntek 18.00 Pakk Ingyenes filmvetítés

9. szombat 9.00-12.00 Bababörze és Ruhaszalon
asztaljegy árusítás febr. 25-től az irodában, 1000 Ft/m
10. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia délután

14. csütörtök 18:00 Fáklyás felvonulás indul a Városháza elé
19:00 emlékezés és tűzgyújtás a Kopjafánál a Városháza
parkjában
15. péntek 9:00 Ünnepi műsor a Városháza előtt
12:00 Koszorúzás a Kőhegyen
18. hétfő 14.00-18.00 Véradás

22- 23. péntek- szombat 2013 perc foci
A „Pomáz Éve 2013” rendezői 2013 percnyi kispályás focira
hívják a sportbarátokat. A program fővédnöke Halmai Gábor
57-szeres válogatott és háromszoros magyar bajnok labdarúgó. A részvétel ingyenes, részletek: www.pmhkpomaz.hu
22. péntek 16.00-18.00 Húsvéti tojásfestő játszóház.
Belépő: 300 Ft
18.00 Pakk Ingyenes filmvetítés

23. szombat 18.00-21.00 Musical – Operett Gála
Jegyek és információ: ridlykata@gmail.com, 06-30-411-1179
24. vasárnap 15.00-19.00 Nosztalgia klub

28. csütörtök 17:00 Retro Diavetítés gyerekeknek a Könyvtárban

18.00 „Az ember, mint energetikai lény” A test, a lélek és a
szellem egysége - című előadás a POVEK szervezésében
Előadó: Angyal Alénaya
29. péntek 18.00 Pakk Ingyenes filmvetítés

Minden szombaton 7-11-ig termelői piac
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Lassan lerázza magáról
Pomáz éve a telet. Kezdődhet a kikelet, kirándulások, a kerti munkák,
virágültetés. Húsvét ünnepe is ebben a hónapban
örvendeztet meg minket.
Mai receptemben egy igen
finom, de nem éppen hagyományos étel leírását
közlöm. Nem bonyolult,
érdemes kipróbálni, akár
másféle töltelékkel is.

Tésztában sült
gombás tarja:

Hozzávalók:

35 dkg liszt
20 dkg vaj
2 tojás,
1 dl tejföl
só, sütőpor
Töltelékhez:
20 dkg füstölt tartja
1 kg sertéstarja
25 dkg gomba
2 fej vöröshagyma
2 tojás
só, bors, paprika, olaj
Elkészítés:
A lisztet, vajat, 2 tojást,
sót, tejfölt és egy fél kávéskanál sütőport összegyúrunk, a tésztát egy órán
át pihentetjük.
A füstölt és nyers tarját

megdaráljuk. Az apróra
vágott hagymát kevés olajon megpároljuk, hozzáadjuk a tisztított gombát és a
húst, zsírjára sütjük, majd
2 felvert tojást adunk hozzá, amivel összekeverjük.
A tészta 2/3 részével kibélelünk egy tortaformát, beleöntjük a tölteléket, majd
a maradék tésztából derelyevágóval háromszögeket
vágunk és egymást kissé
fedve körberakjuk a torta
tetejét. Közepén csigavonallal lezárjuk és megkenjük tojásfehérjével. Kissé
megszurkáljuk és a sütőben pirosra sütjük.
Jó étvágyat!
Mivel ezidén a postai irányítószám és az évszám is
azonos, Pomáz évét ünnepeljük. Ezúton kérek minden kedves Olvasót, hogy
aki ismer eredeti pomázi
receptet, bármilyen ételféleségre, küldje be a szerkesztőségbe! Tegyük mindenki által ismertté kincseinket! Köszönöm!

MEGHÍVÓ
POMÁZ VÁROS EGÉSZSÉG KLUBJA
Szeretettel hív minden érdeklődőt
a következő programjára:
2013 március 7-én csütörtökön 18 órakor
A Homeopátiás gyógyításról tart előadást nekünk
DR.SOMKÖVI ÁGNES
homeopátiás és tüdőgyógyász szakorvos
Helyszín: Pomázi Művelődési Ház, Pomáz, Huszár u.3.

Diákok a tűzoltóságon

2013. február 2-án szombaton egészségügyi oktatás
volt a diákoknak a Pomázi
Tűzoltóságon, amit évrőlévre egy mentős tart a fiataloknak. Ezen a napon több
mint 30 gyermek egész délelőtt nagy figyelemmel hallgatta végig ezt az előadást.
Például hogyan kell egy
sérültet autóbalesetnél mozgatni, újraéleszteni vagy egy
ütőeres vérzést kezelni, míg
az arra képzett mentő, orvos
ki nem érkezik a helyszínre.
Amikor már kellőképpen
elfáradtak a sok-sok hasznos
információtól, pihenésképpen az egyéni védőfelszerelések helyes és minél gyorsabb felvételét is gyakorolták.
(Forrás és kép:
tuzoltosag-pomaz.hu)

Szemét a patakban

Felmerült bennünk a kérdés, vajon csak minket zavar a
szeméthegy a patakban? Biztosan nem. A képek a kertünk
végében készültek a Dera-patak Huszár utcai szakaszán.
Látszik rajtuk, hogy egy tavalyelőtt kidőlt fa miatt torlódik
fel a szemét. Aztán persze segítő kezek még rápakoltak
néhány "díszítőelemet", mert szerintem a hűtő nem magától
úszott le a Pilisből. Csupa veszélyes hulladék és műanyag.
Szégyenletes és felháborító. Abban is biztos vagyok, hogy
az illetékesek is tudnak róla, mivel minden nyáron egyszer
lekaszálják a növényzetet a patakparton. A munkásoknak
látnia kellett a szemetet, de tavaly még sem történt semmi.
Ezért némi utánajárással továbbítottam a képeket a Közép
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz abban bízva, hogy
talán eltakarítják a szeméthegyet.
Lukács Erzsébet

MOZAIK

Futás a hóban

Február 10-én vasárnap zajlott az V. Urbánfy Jenő emlékverseny Csikóváron. A pomázi indulók közül rövid távon
negyedik lett Romvári Bence, hosszútávon a hetedik helyen
Mikola Ákos végzett.

Szén-monoxid mérgezés

Szén-monoxid-mérgezés miatt összesen tíz embert kellett
kórházba szállítani a hétvégén Pest megyében. Péntektől
vasárnapig több szén-monoxid-mérgezésre utaló esetet
jelentettek a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központjának.
Február 15-én késő este Kistarcsán egy idős házaspár lett
rosszul otthonában, majd később Sződön egy négytagú családon mutatkoztak a szén-monoxid mérgezés tünetei. A
mentőszolgálat a mérgezésben érintett embereket kórházba
szállította megfigyelésre. Február 17-én reggel Pomázon lett
rosszul két ember, kórházba szállították őket. A pomázi
tűzoltók és a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat méréseket végzett az épületben, de a gáz veszélyes
koncentrációját nem tudták kimutatni. A mentőszolgálat és a
kórházi tájékoztatás szerint valamennyien különböző mértékű szén-monoxid-mérgezést szenvedtek.
A további mérgezések elkerülése érdekében javasoljuk a
lakosságnak szén-monoxid-érzékelő készülék használatát,
ami hangosan jelzi, ha megnövekszik a gázkoncentráció. Az
érzékelő használata akár életeket is menthet.
Spitz Alexandra tű. zls. szóvivő

Február 19-én a Sashegyi Sándor Általános Iskola előtt a
képen látható személygépkocsi egy ütközést követően a
járdán álló négy személy közül egyet elsodort, egy másikat
elütött, ez utóbbi súlyos sérüléseket szenvedett.
Pomázi Polgár 15
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Kedves Barátunk!

Kinek van kérdése? Ki tudja rá a választ? Ha kérdésünk
van, és arra több válasz is lehet, akkor bizony döntést
kell hoznunk. Tudom-e, tudhatom-e mindenre a helyes
választ? A magam helyes válaszát? Ha nem, akkor kitől
kérek tanácsot? Biztos, hogy aki tanácsot ad, az nem kibic, akinek semmi sem drága, mert nem viszi a maga
bőrét a vásárra? A döntés felelősségét soha nem háríthatjuk át másokra. De lehetőség van rá, hogy a helyes
választ ott keressem, ahol annak a helye van, azok között, akik között megtalálható. Mi sem tudjuk mindenre
a helyes választ, de tudjuk, hogy kihez forduljunk érte.
Ajánljuk mindenkinek ezt a lehetőséget. Ezért hívunk
közénk, közösségbe!

„Élete vége felé Szent Pál arra kérte tanítványát, Timóteust,
hogy ragaszkodjon a hithez, olyan állhatatosan, mint gyermekkorában (2Tim 2,22; vö. 2Tim 3,15). Ez a felhívás mindannyiunkhoz szól.” (XVI. Benedek pápa, Porta fidei 15. részlet)

Az Isten nem egy fantázia regény szereplője. A vele való
kapcsolatunk olyan valóságos dolog lehet, mint amilyen a
minket körülvevő kézzel fogható világ. Van tehát Valaki a
mi történetünkben, aki úgy tekint ránk, ahogy soha senki
másra. Aki számára a legfontosabb az, hogy „vagyok”. Aki
szeretettel vágyakozik ránk. Isten ezért szeretetét nem is
akarja egy pillanatra sem ránk erőltetni.
Azonban időről időre, újra meg újra az élet különböző
eseményein keresztül hívogat, megszólít. Talán ezért került
ez a levél az Ön - és szerettei - kezébe. Most is, gyönge
emberi szavainkon keresztül is, Isten szólítja meg Önt: „Te
sokkal értékesebb Vagy az én számomra, sokkal többet jelentesz nekem, mint te magadnak.” „Nézd, az ajtóban állok
és zörgetek. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek
hozzá, vele eszem, ő meg velem.” [Jel 3,20]
Mi, keresztények, Istennel való közösségben élünk. Hiszszük, hogy valamennyi ember élete nem e világban letöltendő néhány évtizedre szól. Amíg itt vagyunk, készületben
vagyunk. Isten pedig szeret minket, a természet, az élet
szépségében, az emberekkel való kapcsolatainkban is, minden olyan dologban, amiben örömünket leljük. Mert hiszszük, hogy Isten ezt a világot és minden embert jónak
teremtette. De ez a „jó”, csak az Ön tudatos igenével lehet
jóvá. Vagyis, Isten általunk, nem nélkülünk és nem ellenünkre akarja a jót!

Ebben szólítjuk meg Önt, hogy tegyük együtt ezt a jót. Mi is
még jobban tudnánk tenni, ha Ön is köztünk lenne.
Amennyiben többet szeretne megtudni közösségünkről,
vagy személyes Isten kapcsolatában segítségünket szeretné
kérni, juttassa vissza hozzánk ezt a válaszcédulát.
Mi szívesen felkeressük, hogy találkozhassunk az Ön otthonában, vagy a plébániánkon. A bíborostól és tőlem kapott
felhatalmazással, közösségünk tagjai szívesen tájékoztatják
programjainkról, a még fel nem vett szentségekről (keresztelő, bérmálás, házasság). Továbbá szívesen meghallgatjuk azokat a kérdéseiket vagy problémáikat is, melyek
jelen élethelyzetükben foglalkoztatják. (pomaziplebania
@gmail.com; www.pomaziplebania.hu)
Ha Ön már közösségünk, vagy más - hozzánk hasonló közösségnek tagja, akkor legyen társunk: adja tovább ezt a
levelet valamelyik kedves ismerősének.
Krisztusban szeretettel.
Erdődi Ferenc
plébániai kormányzó

„Szilárd meggyőződéssel hisszük, hogy az Úr Jézus legyőzte
a rosszat és a halált. Ezzel a bizonyossággal hagyatkozunk
Őrá: Ő jelen van közöttünk (vö. Lk 11,20)” XVI. Benedek
pápa - Porta fidei 15. - részlet

Válaszcédula
Nevem:.............................................................................................................................................
Címem:.............................................................................................................................................
Telefonszámom:...............................................................................................................................
E-mail elérhetőségem:.....................................................................................................................
Egyéb közlendőm:...........................................................................................................................
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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

Csikóvár Üzletház

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.

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,
József A. u. 17.

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

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
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Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93
Villanyszerelés

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

Konténeres sitt szállítást,
és ömlesztett anyagok
(sóder, homok,
termõföld stb.)
szállítását vállalom.
Tel: +36-30-296-6797.

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

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

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

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

Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

Evangélikus
istentisztelet
Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: 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

Basic Táncstúdió

Színházi tánc, Társastánc,
Kortárstánc, Tündér-tánc,
Táncos torna
Jelentkezés:
20 / 415 61 28
folmeg.barbara@tancpalota.hu

REDŐNYÖK

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

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

VILLANYSZERELÉS

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

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

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

Német Német Német

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

KÉPRIPORT

FARSANGOLÓ
Február 10-én vasárnap a POMÁZ 2013 rendezvénysorozat
keretében közös farsangi bálba hívta a város civil szervezeteit Vicsi László polgármester.
A házigazda Holdvilág-Árok Egyesület Nosztalgia klubja
biztosította a remek alaphangulatot, melyet meghívott vendég csoportok tettek még emelkedettebbé.
A pódiumon színjátszók, táncosok és énekesek váltották
egymást, míg a jelmezes felvonulók hosszú sora kígyózott a
bejáratnál. A táncos ki-kicsoda alatt összeállt a résztvevők
életkorából számlált 2013 év című tabló.
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BEIRATKOZÁS 2013/2014

Folyamatosan várjuk az érdeklődő gyerekeket és
szüleiket , akik szeretnének megismerni bennünket,
hétköznapjainkat, és akik úgy gondolják, hogy szívesen
hoznák nap mint nap hozzánk gyermekeiket JátékMozgás-Kommunikáció programmal működő
óvodánkba és bölcsis korú csoportjainkba.
Nem tartunk előre megtervezett nyílt hetet, mert
nyitott óvodaként működünk, azaz előre egyeztetett
délelőtti időpontokban bármikor várjuk a látogató
családokat.
Beiratkozás életkorszerinti csoportokba,
férőhelyszámok függvényében lehetséges.
Tel: +36 30 389 70 72; E-mail: info@almafagyerekhaz.hu;
Címünk: Pomáz, Fáy A. u. 49.

www.almafaovoda.hu

