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Alkotmányunk
ünnepe
1949. augusztus 20-án kihirdették
a Magyar Népköztársaság Alkotmányát és lőn ezáltal ezen nap az
alkotmányunk ünnepe Szent István
királyunk emlékezete helyett, aki
nem tudhatta, hogy királynak lenni
egyszer csak tiltott dolog lesz és
minden akkor helyes és bátor tett
ezentúl semmissé válik a hálátlan
és főleg a kommunista, meg a nagyon demokrata utókor szemében.
A 64 évvel ezelőtti alkotmányozás
hazaáruló lakáj szempontból lényegesen egyszerűbb volt, mint
manapság. Mostanában ki kell rohanni Brüsszelbe találni ott egy
alkotmányjogból tökéletesen jártas
portugált,aki eddig kies hazájának
réges régi, veretes irodalmát tanulmányozta és íratni kell vele egy
jelentést arról, hogy Magyarországon lábbal tapossák az alkotmányt a szőlőt és cipőjük talpát,
azt meg belülről.
Akkoriban a kommunizmus legnagyobb dicsőségére szerencsére
rendelkezésre állt a nagy Szovjetunió 1936-ban készült alkotmánya. Beér János meg Szabó Imre nagyrészt ezen dokumentum
felhasználásával hozta létre azt az
alaptörvényt, ami hosszú évtizedekig meghatározta Magyarországot.
„Ünnepnapnak tekinti dolgozó
népünk a mai napot, mert az
alkotmányban négyesztendős munkájának, küzdelmeinek, harcainak
megkoronázását látja.” így írt Losonczy Géza miniszterelnökségi
államtitkár az 1949-es alkotmányról. Losonczyt már a Rákosi
korszakban bebörtönözték és
1956-os szerepvállalása után a
Kádár korszak börtönében halt
meg, tisztázatlan körülmények
között.
Különös tréfája a sorsnak, hogy ez
az alkotmány - bár többször módosították - végül túlélte a rendszerváltást is. A kegyelemdöfést a
Fidesz többségű parlament adta
meg neki.
Aztán jött Európa és a demokraták…
pp
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A polgármester labdái

- A pomázi Fidesz szervezet
alapítója, azóta elnöke és
polgármester. Részese a
megyei és helyi politikának,
nyilván figyeli a pártja tevékenységét. Mi a véleménye róla?
- A polgármester szorosabb
kapcsolatban van az emberekkel, mint a magasabb
szinten politizálók. Találkozunk az utcán, postán, boltban, rendezvényeken és sokat beszélgetünk. Kicsit más
a véleményük a politikáról,
mint azt az irányítói hiszik.
Nem tartják annyira sikertörténetnek. Sokan elégedetlenek, elkeseredettek. Bezárkóznak, nehéz őket kimozdítani. Mint pártpolitikus, én másképp látom a
helyzetet. Szerintem a kormány mindent megtesz,
hogy az országnak és a
lakosságnak jobb legyen az
élete. Soha senki nem tett az
országért annyit, mint Orbán Viktor. Lehet nem szeretni, bármit rámondani,
nekem, mint Fideszesnek,
jobboldali embernek ez a
meggyőződésem. Vegyük a
legutóbbi brüsszeli szereplését. Nem emlékszem miniszterelnökre, aki ilyen
határozottan lépett fel Magyarország érdekeiért. Akkora hatalommal, mint az
Európai Unió, olyan ellenséges érzelmű képviselőkkel, akik soha nem jártak
hazánkban, s talán zavarba
jönnének, ha a térképen meg
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kellene mutatniuk, hol fekszik Magyarország. Csak
politikai, vagy gazdasági
érdekkörökből származó vélemények szócsövei. Nem
tudják mi a roma kérdés, mi
van az Alkotmányban, amelynek a megváltoztatásával egyébként régen adós a
törvényhozás. A történelmünket nem ismerik. Hallották-e, hogy a Kárpátmedencében az európai
történelem nagy eseményei
zajlottak? Hogy ezt a területet birtokolták a rómaiak,
megszállták a tatárok, a
törökök, a Habsburgok, az
oroszok. Mi védtük Európa
nyugati felét a törököktől.
Például Pomáz a törökök
kiűzése után lakatlan pusztaság volt. Szerbek, svábok
szlovákok, magyarok népesítették be. A mi kormányunk azért küzd, hogy az
európaiság megtartása mellett, ne vesszenek el nemzetünk hagyományai. Miért
nem tetszik az egyeseknek,
ha küzdünk a Trianoni béke
után határainkon kívülre
kényszerített nemzettársaink jogaiért? Belgiumban
lehet a flamandoknak és a
vallonoknak, Spanyolországban a katalánoknak?
Kemény ellentétek vannak a
szicíliai és észak olaszországiak között. Ezekhez, a
függetlenedési törekvésekhez képest mi szelídek vagyunk. Eszébe jutna a somogyiaknak, vagy a paló-

coknak, hogy külön tartományt alakítsanak? Mi
csak a nagyhatalmak által a
határainkon kívülre kényszerített magyarok hátrányos megkülönböztetése ellen küzdünk, s ezt is rossz
néven veszik.
- 2006 októbere óta mostanáig minden hónapban
megjelenik az interjú a polgármesterrel. Terjedelmes
regény kerekedne ki belőle.
Benne van a település története. Mikor mi volt az
időszerű tennivaló, mi foglalkoztatta a városvezetést,
az embereket. Azt aligha
lehet állítani, hogy nem
tájékoztatták a lakosságot.
Ám gyakran olyan ígéretek
is megjelentek, amelyek
később nem teljesültek.
- Havonta elmondom mi
történt, mi várható. Az igaz,
hogy a szándékok, elképzelések és a lehetőségek nem
mindig találkoznak. Sporthasonlattal élve: bekerül a
pályára egy labda, a polgármester rácsap, megpróbálja a kapu felé terelni és
gólt dobni, vagy rúgni. Az
utolsó pillanatban keresztez
egy védő és elrúgja a „lehetőséget.” Ez történt a kézilabda akadémiával. Most
megint jött egy labda, kormányzati és MLSZ támogatással talán építhetünk
sportcsarnokot összefogva
az Egervári- Halmai focisulival. Két nap múlva megyünk tárgyalni az MLSZbe. Ha valaki az elmondottakat ígéreteknek veszi, és
számon kéri, az téved. De
olyan lehetőségek, amiről
tájékoztatni kell a lakosságot. De beszéljünk eredményekről is! Sikerült elérni, hogy Pomáz adósságának 70 százalékát átvegye
az állam. Többször kaptunk
év végén komoly pénzeket
az ÖNHIKI alapból, nyertünk pályázatokon. A szilárd
útjainkat kátyúztuk, a földutakat járhatóvá tettük. Sikerült kilobbizni a bekötő
utat, és reményeim szerint
nemsokára elkezdik a körforgalmat is. Sőt a szeméttelep rekultivációja is gőz-

erővel folyik. Ezek komoly
összegeket igénylő beruházások, amelyek most minimális önkormányzati forrást igényelnek és mégis a
mi kellemesebb életünket
szolgálják Az intézményeinket fenntartjuk, pedig az
iparűzési adóbevételünk folyamatosan csökken, a kiadásaink nőnek. Egy család
évente Pomázon átlag 3060 ezer forint adót fizet. A
közvilágítás havi 2,5 millióba, az intézményeink téli
fűtés számlája havi 15 millió forintba kerül. A fejlesztésekkel én sem vagyok
elégedett. Sajnos Pomázt a
Közép-Magyarországi régióba sorolták, ahová fejlesztési pénzek nem járnak
vagy csak kevés, de ezeket
folyamatosan figyeljük. A
kevésbé fejlett régiókban
többet kapnak a települések.
Ezért tapasztalják sokan az
országot járva, hogy csinosodnak a falvak. Ráadásul
mi lakosságunk létszáma folyamatosan növekszik. 2006
óta 3 ezerrel vagyunk többen. Ezt infrastruktúrával
„utolérni” az adott anyagi
helyzetben lehetetlen. Most
az a „divat”, hogy víkendtelkeket vásárolnak, engedéllyel, vagy anélkül építkeznek és beköltöznek. Ez
tovább rontja az infrastrukturális és intézményi leterheltségünket, az utat és a
közműveket.
- 2013-at elneveztük Pomáz
évének. Több program lezajlott már, legutóbb piknik
volt a Klisszán, ahol léggömböket és galambokat
röptettek. Érdekes volt, akár hagyományt is lehetne
teremteni.
- Év végén megvizsgáljuk,
hogy mely programok voltak a legnézettebbek, legsikeresebbek, s azokat próbáljuk majd megismételni.
Az biztos, hogy ebben az
évben az egyik centrum a
szeptemberi városnap lesz.
Most 2013-hoz is kapcsolódva „felépítjük” a rétes
utcát, lesz nagykoncert és
tűzijáték is.
Vicsotka Mihály

Pomáziak Washingtonban

1967 óta évente megrendezésre kerülő Smithsonian
Folklife Festival egy szabadtéri népművészeti és hagyományőrző fesztivál, mely a Washington Emlékmű és
a Capitolium között található National Mall-on kap helyet. 2013-ban, a rendezvény történetében először,
Magyarország volt a díszvendég. Az impozáns épületek
elkészítésében pomáziak is részt vettek így ők is hozzájárultak a fesztivál sikeréhez.
A június 26-tól július 7-ig tartó fesztivál magában foglalta
Washingonban az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti
ünnepét, a Függetlenség napját, július 4-ét is, ezért a látogatók száma két hét alatt meghaladta a másfél milliót, július
4-én több mint 10 ezer adag magyar ételkülönlegesség fogyott. A nem mindennapi esemény fölött a magyar sajtó egy
része érthetetlen okból siklott el. Mi viszont úgy gondoljuk,
hogy tekintettel a pomáziak részvételére és sikerére az lesz
a legjobb, ha Varga Istvánt a pavilonokat építő csapat pomázi ácsát kérdezzük a washingtoni történésekről.
- Milyen volt repülőút, repült már korábban?
- Igen, de ilyen nagy géppel még nem utaztam. Az ember
amerikai filmekben lát ilyen repülőket belülről. Nagyon
kellemes volt az utazás a nagy távolság ellenére is.
- Kik voltak önnel együtt odakint Washingtonban?
- Pomázról rajtam kívül Farkaslaky Jakab György - fa és
csontszobrász, Herpai Sándor és csapata, valamint Szentendréről: Palkovics Balázs - ács, Búzás Miklós - kivitelező
mérnök, Szabó Balázs - restaurátor, Csobánkáról: Kovács
Levente - restaurátor, és Szakács Márton - Pilisszentlászlóról. Az itthoni munkálatokban részt vettek még Horváth
Gyula és Kiss Gergely - ácsok, valamint Hugyacsek Balázsrestaurátor és Tauber László asztalos.
- Volt idejük a városban körülnézni?
- Volt 6 napunk rá. A múzeumokat és Washington neve-

Batyus bál

KULTÚRA

zetességeit is megnéztük.
- Szállás, ételek, italok?
-A szállás első osztályú volt. A sörük jó, de az ételek egy
európai ember számára agyon vannak cukrozva.
- Mennyire érződött a washingtoni életforma furcsasága,
az emberek viselkedése?
- Minden ötödik ember fut, mintha kergetné valaki. Amúgy
az emberek nagyon kényelmesek, lomhák.
- Mennyi időt töltöttek kint?
- Összesen 28 napot.
- Mivolt a feladatuk?
- Rengeteget dolgoztunk, így elkészült egy parasztház, egy
szárnyék, két gyermekfoglalkoztató, két szín, egy főzőkonyha plusz egy tánc-csűr és a pávatorony, ami Herpai
Sándor és brigádjának a munkája.
- Tudja mi lett az építményekkel a fesztivál után?
- Az épületek bontásra kerültek és megkapta a New-Yorki
Magyar Cserkész Egyesület.
- Nyilván megmaradtak személyes benyomásai és gondolatai erről a nem mindennapi munkáról.
Együtt vállvetve megtettük a majdnem lehetetlent. A gond
az volt, hogy két hetet késett a hajó Hamburgból, ami azokat
a szerkezetkész épületeket szállította, amelyeket a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban - ismertebb nevén a
Skanzenban - legyártottunk sok-sok túlórával és nagy
erőfeszítéssel. A lényeg, hogy nem hoztunk szégyent se kicsiny hazánkra, sem a Balassi Intézetre és a Skanzenre sem.
Washingtonban hatalmas sikert arattak az alkotásaink.
Különösen a parasztházunk vált híressé. Ezúton is köszönjük Dr. Cseri Miklósnak a skanzen főigazgatójának biztatását és támogatását.
pp

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne.” Tamási Áron mondatát erdélyiek, bel- és külhoni
magyarok értjük, idézzük, formázzuk keletkezése óta Marosvásárhelytől Washingtonig, Ottawától Pomázig. Hiszen
bárhová vet a sors a jó és a rossz szerencse magyarságunkat
nem vethetjük le, mint egy rossz kabátot. De ha ezt tudjuk,ha
ezt érezzük és hisszük otthonra lelhetünk. Csak soha ne felejtsük: kik vagyunk és honnan jöttünk.
Tamási Áron örökérvényű bölcsességét megfogadva szervezte meg Jakab Judit és Dr. Pál Irén a Pomázon élő erdélyiek batyus bálját Pomáz évének ajánlva sok-sok szeretettel, jókedvvel, vigalommal július tizenhatodikájának délutánján a pomázi művelődési házban.
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ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános Iskolában. (A fogadóóra szeptemberig szünetel.)

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.)

Szeptember 21-én,
szombaton ismét
Pomáz Napja

Civilek, intézmények és családok közösségi napja a
művelődési házban és környékén. Civil szervezetek regisztrált részvétele – a korábbi évekhez hasonlóan –
kitöltött jelentkezési lappal lehetséges. Leadási határidő: augusztus 20. Részletes információ, adatlap a
Pomázi Művelődési Ház www.pmhkpomaz.hu és az
Önkormányzat www.pomaz.hu honlapján érhető el.
Várjuk működési engedéllyel rendelkező kézműves,
hagyományőrző vásározók jelentkezését. Területfoglalással és bérléssel kapcsolatos információk a fentebb
jelzett elérhetőségeken.

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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FELHÍVÁS
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása
következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó
köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013.
január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a
fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető
a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu
honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Duró Imre

Az MSZP önkormányzati képviselője
Fogadóóra: minden hónap harmadik csütörtök 17.00-18.00 óra művelődési ház.

KORMÁNYZAT
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KÖZÉLET

Tűzoltó tábor a Balatonnál

Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos
Szövetsége 2013. június 23-30. között
rendezte meg a VIII. ÖTOSZ Ifjúsági
Szakmai Tábort Balatonszemesen. Az
ország minden részéről érkező 64 táborozó ifjúsági tűzoltó délelőtt elméleti és gyakorlati felkészítésen vett
részt. Ezeken a felkészítéseken hozzuk
azonos szintre a különböző korcsoportba tartozó ifjoncok szakmai tudását,
ismételjük át az otthon tanultakat.
Délután sport és különböző csapatépítő
játékokat szerveztünk a gyerekeknek.
Az ÖTOSZ egyik legfontosabb szakmai programja az ifjúság nevelése, az
utánpótlás képzése. A szakma elsajátításán túl kiemelkedőnek tartjuk,
hogy a gyerekek tanuljanak meg csapatban gondolkodni és egy csapatként
dolgozni. Nagy örömet okoz, ha a felnőttek ellen mérhetik össze tudásukat.
Erre több csapatjáték alkalmával is
adtunk lehetőséget. Idén is megrendeztük a „Találj haza” nevet viselő
csapatépítő vetélkedőnket, melynek
nagyon nagy sikere volt, a gyerekek
megismerhették Balatonszemest. A
csapatok már az első nap elkészítették
településenként a saját zászlajukat,
melyet közösen mutattak be. Velem ifjúsági csapata versben mutatta be a
saját egyesületét.
Minden nap bővelkedett programokban. Az alaki kiképzést, valamint a
szombati táborzáró díszszemle öszszeállítását Boda Bálint zászlós, a MH
Altiszti Akadémia kiképzője végezte.
A szerelési gyakorlatok, a füstsátor, a
tábori olimpia, a tálcatűzoltási gyakorlat, a diszkó, a szakmai és sportversenyek, a kerékpáros ügyességi pálya
és az elmaradhatatlan balatoni fürdőzés feledtette a fiatalokkal a számítógépet és a televíziót.

A szombati minősítő vizsgára 45 fő
ifjúsági tűzoltó érezte magát felkészültnek. A küzdelem az ÖTOSZ által
alapított bronz, ezüst és arany fokozatú
szintvizsga jelvény megszerzéséért
folyt. Az elméleti tudás mellett a
gyakorlati felkészültséget is ellenőrizték a vizsgabizottság tagjai. Első
szinten (10-12 éves korosztály) 15 fő,
második szinten (13-14 éves korosztály) 13 fő, harmadik szinten (15-16
éves korosztály) 7 fő és negyedik szinten (17-18 éves korosztály) 10 fő vizsgázott.
Szombaton délután öt órakor megkezdődött a táborzáró ünnepség, valamint a díszszemle. Mondhatjuk,
hogy ez volt a tábor csúcspontja, melyre több szülő is kíváncsi volt. A tűzoltó
egyenruhába öltözött gyerekek és
csapatkísérő felnőttek Schwartz Attila
századparancsnok vezényletével vonultak a dísztérré kinevezett sportpá-

Levelünk jött
Tisztelt Pomázi Polgár szerkesztőség!
Az Önök kurrens lapszáma, azaz a XXII. Évf. 7. szám, 12. oldalán a Heroikus
küzdelem volt, című cikkből – amint az t a tűzoltó parancsnok úrnak is
említém - kimaradt néhány helyszín. A Mocsár-dűlő és a Kaszás-dűlő
védelmében ott vol-tunk… Előző nap Leányfalun is volt teljesítés. A fenti Elöl közölt helyszínű Római-parti - adat azért fontos és külön megtisztelő
számunkra, mert kellő (tűzoltó alezredesi szintű) egyeztetés után igen
előkelő miliőben, mégpedig a Szent Korona Őrezred Bravó Egységével dolgozhattunk és nem mellékesen a TEK is jelen volt. Mind a lakosok
(Mocsárdűlő Tájvédelmi Egyesület), mind a velünk lapátoló tisztek, főtisztek, köztük jelesen az ezredes hölgy (beosztása nem ismeretes), valamint
a kon-tingenst vezető ezredes kiváló kollegának és bajtársnak bizonyultak.
Tehát a cikkben soroltak mellé (Szentendre, Budakalász, Dunabogdány)
mellé még Leányfalu és Római/Mocsár -dűlő, és Kaszás- dűlő is
felkívánkozik.
Üdvözli. LP-S, Pomáz Deák, 10.
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lyára. Az ünnepségen Balog László az
ÖTOSZ elnöke megköszönte mindenkinek a munkáját, gratulált a sikeres vizsgázóknak. Záróbeszédében elmondta, hogy az ÖTOSZ segíteni fogja
az önkéntes tűzoltó utánpótlás nevelést, jövőre is meg akarjuk rendezni
a tábort. Az ünnepségen a szintvizsgákon legjobban teljesítők a
szponzoroktól kapott ajándék tárgyaknak örülhettek. A Magyar Tűzoltó
Szövetség elnökének különdíját Velem
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
képviseletében Putyora Roland parancsnok vehette át, az egyesület a
tábor megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségéért.
A tábor hivatalos programja a résztvevő csapatok díszmenetével ért véget,
ezzel mutatva példát fegyelemből és
kitartásból.
Molnár Attila
táborvezető

Hírek a
Sashegyiből

Június 6.-án este megtelt iskolánk
tornaterme. A szülők, érdeklődők nagy
számban érkeztek megnézni csemetéiket
és adakozni ezért a projektért. Ezúton
köszönjük meg mindenkinek, aki eljött,
és várjuk továbbra is a segítő szándékú
támogatókat, akik lehetővé teszik, hogy az
új tanévet már a fedett kemence-foglalkoztatóval kezdhessük!/ a befizetéseket
a titkárságon várjuk/.
A belépőkből közel 150.000 Ft jött össze,
KÖSZÖNJÜK!!!

Hírek a német iskolából

A tanév vége felé még a szokásosnál is több érdekes esemény történt iskolánkban. Az egész éves lelkiismeretes
munka után a tanulók és a tanárok is örömmel vettek
részt a rendezvényeken.
Június 5-én „Pomáz szívünk közepe” címmel folytatódott a
2013 Pomáz rendezvénysorozat. Ezúttal a Művelődési Ház
könyvtárában honismereti vetélkedőn vettek részt a gyerekek. Az összesített értékelésben iskolánk első helyezést ért
el, de a gyerekek nemcsak emiatt kérdezték, hogy jöhetneke jövőre is, hanem inkább azért, mert egy igazán színvonalas
és érdekes játékban vehettek részt. Köszönjük a szervezőknek.
Június 12-én 18 tanuló Szentendrére látogatott, ahol „ A
megtalált hagyomány” című kiállítást nézték meg Szigetiné
Dr. Tóth Judit néprajzkutató vezetésével. A kirándulás a
Pomázi Német Önkormányzat segítségével valósult meg.
Iskolánk szeptember óta kiemelt hangsúlyt helyez a magatartási problémák leküzdésére. Ennek jegyében indítottuk az
ún. Arizona-programot, amelynek célja a tanóra rendjének
védelme. Az a programban résztvevő osztály, amellyel a
tanév folyamán a legkevesebb magatartási gond volt, a

OKTATÁS

tanév végén jutalom szabadnapot kapott. Elsőként a 7. osztály nyerte meg a versenyt. Így jún. 12-én reggel ők nem
iskolatáskával, hanem hátizsákkal érkeztek az iskolába, s
míg a többiek csak vágyakozva néztek az ablakból a szabadba, addig ők buszra szálltak, s megcélozták a Szurdokvölgyét. Volt ott minden jó: szalonnasütés, hegymászás, focizás. A gyerekek saját bőrükön érezték: megéri jónak lenni!
Másnap aztán az egész iskola útra kelt. Az alsósok a Stipi
Stopi Játszóházba és Kalandparkba mentek, ahol egy
nagyon vidám délelőttöt töltöttek el. A felsősök úti célja a
Tisza-tavi Ökocentrum volt. Útközben meglátogattunk egy
családi biogazdaságot, ahol a gyerekek „testközelből”
láthattak lovat, szürke marhát, kecskét, bárányt, (feketét is),
tehenet. Simogathattak kiskutyát, kóstolhattak házi készítésű sajtot.
Az Ökocentrumban megismerkedhettek a Tisza-tó élővilágával, hatalmas akváriumok, 3D-s mozi által.
Végül elérkezett a várva várt iskolai gyereknap, aminek
megvalósításához egész évben szorgosan gyűjtögette minden diák a hulladék papírt, a műanyagpalackok kupakjait.
Már korán reggel megérkezett a teherautó, és a rendezvény
lebonyolítói építeni kezdték fantasztikus játékaikat. Akkora
ugráló várat építettek, hogy még a szembe hegyről is nézték
az ott lakók, mi készül. Az élő csocsó szintén nagyon tetszett
a gyerekeknek. Volt lufi hajtogató bohóc, arc-festő, „tetováló” is.
Június 15-én elballagtak nyolcadikosaink.
Június 21-én, a tanévzáró ünnepségen kiosztásra kerül az”
Akikre büszkék vagyunk díj” a Német Önkormány-zat
támogatásával, azoknak a gyerekeknek, akik kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak a tanév során a német nyelv területén, a Potzta Béla által adományozott egy éves ösztöndíj,
a „Nap-sugár-díj”, valamint jutalomkönyvet kapnak a
kiemelkedő tanulmányi munkát nyújtó tanulók, illetve azok
is, akik va-lamely más területen tűntek ki.
Mindenkinek szép nyarat kívánunk, találkozunk szeptemberben!
Balog Ilona

Ismét a SA-CI

Mielőtt arra gondolna bárki is, hogy egy Saci nevű hölgyről
jelennek meg méltató sorok, el kell oszlatnom a félreértést.
Ismét megszerveztük a lassan hagyománnyá váló sakk-foci
tábort a Mátyás Király Általános Iskolában. Hagyománnyá
nem csak azért vált, mert nem az első alkalommal küzdenek
a gyerekek a sakktábla mellett és a focipályán. Hagyomány
azért teremtődött, mert egyre több a visszatérő arc. Sokan,
akik tavaly és tavaly előtt is itt töltötték azt az 5 napot, idén
is beneveztek egy kurzusra. Pedig nem könnyű 5 napot
jelent egy ilyen tábor. Mert a vidámság mellett helyt kell
bizony állni, egyéni és csapat sakkversenyben és a focimeccseken is. Sőt be lehet nevezni egy „nyerjünk egy tábla
csokit András bácsitól” versenyre is. Ezek mellett szinte
pihenésnek számít egy jó kis számháború.
Jó volt látni, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek. Aki tavaly
még csak jelenlétével segítette a csapatát, idénre fantasztikus kapus vagy igazi gólvágó lett. Arról nem is beszélve,
hogy a sakktábla mellett egyre többször mi felnőttek is, nem
csak megizzadunk, de egy kézfogással köszönjük meg az
elvesztett partit a gyerekeknek.
Az egyéni verseny végig kiélezett volt. A gyengén kezdők
a végére bizony felszívták magukat, és aki csak egy kicsit is
nem vette komolyan az ellenfelét, az bizony a végén lógó
orral állhatott fel az asztaltól. Még a foci pályán sem volt
lefutott meccs, mert mindenki „az utolsó leheltéig küzdött”.

Szóval hamar eltelt ez az öt nap, és reméljük, jövőre ismét
találkozunk!
A tábor mindenes ügyintézője Kiss Niki néni volt, a sakkért
Nizák András, a fociért Gillinger László felelt, természetesen a szimultán verseny lebonyolításában ismét Selley Laci
bácsi segített. Neki is és a helyet biztosító önkormányzatnak
is köszönjük a támogatást!
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Léggömbök és
galambok

2013 július 20-án 13 órakor hússzor tizenhárom léggömb és
hússzor tizenhárom galamb repült az ég felé a Klisza- dombról. Hirdetve az élet örömét és mindazt, amit egy pillanatra
átérezhetett idős és fiatal, léggömb és galamb, Teknőc Ernő,
és minden és mindenki aki valaha Pomázon élt, járt, szenvedett, alkotott, dolgozott. Felemelő pillanat volt. Talán jó
lenne minden évben átélni mind többünknek ott a Kliszán,
múlt jelen és jövő ölelésében.

Zenei pályázat

Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat alkalmából a
Pomázi Művelődési Ház zenei pályázatot hirdet „Kis
pomázi zene” címmel.
Pályázni olyan - 5 percnél nem hosszabb - zenei anyaggal lehet, amellyel az alkotó/k a városhoz, az évhez, a
rendezvénysorozathoz kötődő viszonya jut kifejezésre.
A pályamű ének, hangszeres, egyéni-és/vagy csoportos
megszólalású egyaránt lehet.
Életkori megjelölés: 18-éves korig és 18-év felett.
A zenék benyújtásának módja:
2013. március 1. és október 31. között, lemez, vagy elektronikus formátumban. Cím: pmhk@pomaz.hu
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Fotópályázat

Rajzpályázat

A Pomáz éve 2013 alkalmából a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár amatőr fotópályázatot hirdet „Pomázi
pillanatok 2013” címmel.
Pályázati feltételek:
-A versenyen csak 14. évüket betöltött amatőr fotósok
vehetnek részt.
-A zsűri az első, második, és harmadik helyezettet díjazza, egy fotós a facebook-os szavazáson közönségdíjban
részesül egy fotót a Pomázi Polgár szerkesztősége választ ki a címlapjára.
-Egy Pályázó maximum 2, kizárólag 2013-ban önmaga
által készített pályamunkát nyújthat be.
-A képek fájlneve a következő módon kell, hogy
összeálljon, ékezet nélkül: Jelige.jpg (Kérjük, mindenki
válasszon egy egyedi jeligét, amivel a pályázat során
szerepelni fog fotójával, az anonimitás miatt mind a
közönség mind a szakmai zsűri előtt).
-A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a
pmhk@pomaz.hu címre. Kérjük, tüntesse fel a fotós a
nevét, életkorát, telefonos elérhetőségét, és a jeligét.
-A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldalának
maximális mérete 2500 pixel. A fájlok maximális mérete
2 Mbyte lehet.
-A kiállításra beválogatott első 10 helyezett kép megtekinthető lesz a művelődési házban.
-A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő képeket
a rendező feltünteti a Pomáz éve 2013 facebook oldalán.
-A fotópályázatra 2013. március 1. és október 31. között
lehet jelentkezni. A szakmai zsűri döntését követően,
2013 november 20-án kerül sor az eredményhirdetésre.
-Jelentkezési díj nincs.

A Pomáz éve 2013 alkalmából a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár amatőr rajzpályázatot hirdet „Pomázi
pillanatok 2013” címmel.
Feltételek:
-A versenyen csak amatőr alkotók vehetnek részt.
-Indulni a következő korcsoportokban lehet:
1. 3-6 év
2. 6-12 év
3. 12-16 év
4. 16 év felettiek
-A zsűri az első, második, és harmadik helyezettet díjazza, egy rajzot a Pomázi Polgár szerkesztősége választ ki
a címlapjára.
-Egy pályázó maximum 1, kizárólag önmaga által készített pályamunkát nyújthat be.
-A pályamunkákat A4 méretben kell eljuttatni. Kérjük,
mellékelten (nem a pályamunkán!) tüntesse fel a nevét,
életkorát, telefonos elérhetőségét, e-mail vagy postacímét és a jeligét. Kérjük, mindenki válasszon egy egyedi jeligét, amivel a pályázat során szerepelni fog rajzával
mind a közönség mind a szakmai zsűri előtt).
- A képek tetszőleges technikával készülhetnek.
-A kiállításra beválogatott első 10 helyezett alkotás megtekinthető lesz a művelődési házban.
-A beérkezett és pályázati kiírásnak megfelelő képeket a
rendező feltünteti a Pomáz éve 2013 facebook oldalán.
-A rajzpályázatra 2013. március 1. és október 31. között
lehet jelentkezni. A szakmai zsűri döntését követően,
2013 november 20-án kerül sor az eredményhirdetésre.
-Jelentkezési díj nincs.

Mozgókép-klip

pályázat

Pomáz éve 2013 rendezvénysorozat alkalmából a
Pomázi Művelődési Ház klip-pályázatot hirdet 18 éven
aluli és felnőtt mozgókép készítők számára. A pályaművek tartalma, tárgya Pomáz 2013, műfaja mozgókép,
melyen belül a technikai eszköz lehet bármilyen digitális
eszköz, kamera, vagy akár telefon is.
A két percnél nem hosszabb anyagokat elektronikus
úton, a PMHK címére kérjük eljuttatni, feltüntetve a
pályázó nevét, címét és egy szabadon választott jeligét.
Cím: pmhk@pomaz.hu
Leadás: október 31-ig. A zsűri kategóriánként az első
három helyezettet díjazza 2013 november 20-án.

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.
Pomázi Polgár 11

EMLÉKEZET

A megfakult zászló

Meleg van, nem jó kimenni még a
kertbe sem. A szobában egy megfakult zászlóra téved tekintetem, s nehéz idők jutnak eszembe róla.
Írásomnak is a „nehéz idők” címet
gondoltam először, de ahogy kezembe vettem a zászlót, meggondoltam
magam.
Gyerek voltam, a ’40-es évek végét írták. A háború végén apám Pesten rekedt, s én vártam haza. Valaki mondta,
hogy kiabáljak: „apa, gyere haza”. S én
kiabáltam, de sokat. Az otthoniaknak
már biztosan unalmas volt, de én csak
kiabáltam. Aztán csak megjött. Megkönnyebbültünk. A faluban volt egy
tanyatulajdonos: Tiszolczy doktor úr

őrök vizsgálták a munkamenetet, a minőséget és a mérést. A faluban még két
cséplőgép működött, egy a Hornyaiéké, egy a Musitzéké. Később előfordult a szentendrei gépállomás gépe is
Pomázon, apámék pedig oda mentek,
ahova a községházáról dirigálták őket.
Volt, hogy Csobánkán, volt, hogy Dunabogdányban csépeltek. Édesanyámmal többször vittünk marmonkannában üzemanyagot a csépléshez – természetesen gyalog. Két-három nyáron
nagyon jól összeszokott csapat jött
össze a csépléshez. Kora reggeltől estig ment a gép – ha volt üzemanyag,
melyért Csepelre jártunk lovas kocsival, ha kis tételt kaptunk - gyalog.

apósa, aki jól ismerte apámat. Egyszer
megemlítette neki, hogy van egy traktorja a szántáshoz szükséges ekékkel, a
csépléshez szükséges gépekkel, de
igencsak rossz állapotban vannak.
„Vegye meg, Mihály, maga jó szakember, meg tudja csinálni azokat” – mondta. Apám összeállt egy közelünkben
lakó kollegájával, Halász Ferenccel, az
öccsétől anyagi segítséget kapott, s
belevágtak a roncsokból működőképes
gépeket alkotni. Ettől kezdve ismét
keveset láttam apámat. Hazajött a
munkából, s ment tovább dolgozni az
Almássy-házba, ahol a gépek voltak.
Két év kemény munkájába került, míg
a gépek működőképes állapotba kerültek. Boldogok voltak, hogy látták munkájuk gyümölcsét. Aztán elkezdtek
szántani. Az elsők között került sor a
HÉV-állomással szemben lévő területre, amely az állomástól az ONCSAtelepig (ma a Rákóczi út felső része),
valamint a Szőlőtelep utcától a Bartkótelepig (ma Bajcsy -Zs. út) terjedt.
Egyszer Feri bácsi felvett a traktorra
szántásnál egy forduló erejéig, (apám
sosem vett fel), de meg is untam, rettenetesen ment a gép a hepe-hupákon.
Jött a nyár, a cséplés szérűs kertekben
és magánházaknál. A cséplésnél ellen-

A népi demokráciában kitalálták a
munkaversenyt. Egy zászló – a vándorzászló volt annál a gépnél valamelyik kazal tetejére tűzve, amelyik a
legtöbb gabonát csépelte. Ez a zászló
legtöbbet apámék gépe mellett volt. A
munkák három megfeszített éven át
tartottak, amikor is apám idézést kapott a községházára. Ott közölték vele,
hogy a gépeket el kell adnia. Apám
hallani sem akart róla. Másnap ismét a
községházán tárgyaltak. Azt mondták,
hogy a gépek árát átutalással kifizetik.
Apám nem akart „kötélnek állni”. Aztán Farkas Zoli bácsi, - aki a községházán dolgozott, és a falu köztiszteletben álló polgára volt – szólt apámnak: ”Misi, írja alá, a folyosón egy
fekete kabátos ember ül”. Ezt akkor
mindenki értette: nincs apelláta, a gépeket elviszik. Aztán a tortúra. A traktort a következő évben visszakapták, a
többi gép Szentendrén, a gépállomás
udvarán az eső, hó és a gondatlanság
hatására tönkre ment. A vándorzászlót
sikerült megmenteni, amelyet mementóként őrzök mindazok emlékére, akik
azokban a nehéz időkben nagyon sokat
dogoztak.
Pomáz, 2013. július 7.
Nagy Andor
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Ott voltam
a Kereszt
alatt…

Ez a találkozás, több mint harminc
éve történt. Gyermekkoromban hittan oktatásban részesültem, templomba jártam és ministráltam a vasárnapi szentmiséken. Ifjú koromban
sportolni kezdtem, futóatlétaként jártam versenyekre. Téli felkészüléskor
a hosszú futások idején többirányú
pályát alakítottam ki, ezek közül
egyik legkedvesebb volt, amely az
erdőn keresztül vezetett. Az erdő
előtt volt egy Kereszt kis kerítéssel
körbevéve, néha virágcsokrok is
voltak a Kereszten. Szerettem ezt a
pályát, mert mindig a Kereszt előtt
elfutva felnéztem a Keresztre, keresztet vetettem és folytattam tovább
az utamat.
Történt egy nap, mikor újra ezen az
útvonalon futottam, mikor a Kereszt
elé értem, megdöbbenve láttam, hogy
a hiányzik róla a bronzból formázott
Krisztus-test. Megrémülve kérdeztem magamban: ki lehetett az, aki képes volt Krisztus testét eltávolítani a
Keresztről. Amikor folytattam tovább a futást, a Kereszt után úgy 80
méterre arra lettem figyelmes, hogy
az út mellett a fűben valami alakot
látok. Megörülve láttam, hogy a test
a Krisztus bronzba öntött test-formája, mely a Keresztről hiányzik.
Felfogtam és visszavittem a Kereszthez a kerítésen belülre, és a Kereszt
lábazatához támasztottam. Még sokáig ebben az állapotban találtam a
Keresztet, a lábazathoz támasztott
testtel.
Még az év folyamán, ahogyan a
pályaversenyek kezdődtek az akadályfutásban, mint egy fél percet
javult az eredményem, ami megnyitotta számomra a nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét, és
a válogatottban való szereplést is. A
külföldi versenyek során, ha lehetőség volt rá, mindenütt felkerestem
az Isten házát, ahol hálát adtam az
eredményekért. Hiszem, hogy ez a
különös találkozás Jézussal, hozzásegített mindezek eléréséhez.
Azóta is megmaradt Jézus szeretete,
és ez elkísér életem végéig. Az útvonal, mely a Kereszt felé vezetett,
már nem járható, benőtte a bokros
cserje. A Kereszt sem áll már, csak a
talapzata. Alkalmanként még mindig
felkeresem, ahol egy-egy hálaadó
imát elmondva lelkileg feltöltődve,
jóleső érzéssel folytatom földi zarándokutamat.
Juhász János

Szemüveget a kapitánynak

Egervári Sándort, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát aligha kell bemutatnunk Pomázon.
Tudjuk jól, hogy itt született, köztünk éli mindennapjait,
s ahol csak teheti kelti városunk jó hírnevét, büszke pomáziságára! Azt, hogy tényleg köztünk éli mindennapjait, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az életéhez,
a munkájához szükséges dolgokat is próbálja helyben
beszerezni. Márpedig a szövetségi kapitány számára
fontos, hogy lásson a pályán és azon kívül, így az immár
Pomázon 10 éve működő Révész Optika rendszeres vendége, s itt beszélgettünk vele, ezúttal nem a futballról.
- A futball hőskorában a legmerészebb játékvezetői kritika
volt a szemüveget a bírónak bekiabálás! Távol álljon tőlünk, hogy kritikaként értse, de a találkozási hely, a beszélgetés témája adja, hogy mi most azt mondjuk: szemüveget
a kapitánynak!
- Nem mindegy azonban, hogy milyen szemüveget! A munkám kapcsán szükségem van az éleslátásra, jó, ha a kapitány
is lát a pályán… De a tréfát félretéve a számomra tényleg
létfontosságú a jó szemüveg. Nem titok, hogy többször
műtötték a szememet, ezért kell jobban odafigyelnem, folyamatos kontrollra van szükségem, s a sokszor igen sűrű
időbeosztásom mellett, bizony nagyon jó, hogy mindezt itt
Pomázon el tudom érni…
- Szinte a szomszédjában, hiszen a Hősök terén található
optika csak egy ugrásra van az otthonától…
- Jó is, hogy ezt a szomszédságot említjük, hiszen amikor az
optika ideköltözött, már eleve megörültem, hogy ilyen kulturált szomszéd érkezik. Naponta láttam a felújítási munkákat, s szépen alakult ki az a kép, mely végül szerintem
építészetileg és kulturáltságával is feldobja Pomáz főutcáját.
Aztán jött a következő lépés, amikor már betérve az üzletbe
kiderült számomra, hogy nem csupán a külsőre adtak olyan
nagy gonddal. Az üzletet is emberséggel, jó szándékkal és
szakmai hozzáértéssel töltik meg folyamatosan.

SPORT

Ippon Shobu Diákolimpia
2013 Százhalombatta

Rendhagyó módon ezúttal vasárnap került megrendezésre
az Ippon Shobu Diákolimpia Százhalombattán, és szokatlanul sok nevezés (300 fölött) érkezett az ország minden
tájáról.
A négy küzdőtér azonban viszonylag gyors lebonyolításra
adott lehetőséget.
A Pomázon is működő Hinode klub 11 versenyzővel vett
részt a versenyen, egy gyerkőc kéztörés miatt nem tudott
sajnos nem tudott eljönni.
A fülledt nyári melegben sikerült azért a csapatnak kitenni
magáért, mert 4 aranyérmet, 6 ezüstérmet, és 2 bronzérmet
sikerült szereznünk az igazán erős mezőnyben a sok nevezés
ellenére is.
Gratulálunk versenyzőinknek, a szép eredményhez!
Hinode Karate Klub

Pomázi úszópalánták
sikerei

- Ez utóbbit, vagyis a folyamatosságot, mint visszatérő
vendég bizton állíthatja?
- A minőség, az ár-érték arány szempontjából tökéletes
üzletet találtam, az immár tíz éve működő Révész Optikában. Azt már említettem, hogy a közelben van, s így gyakran megfordulok, hol kisebb javítások okán, hol szemüvegkészítés miatt, és az ugye már szintén szóba került folyamatos kontrollok okán is. S, tényleg nemcsak azért mert itt
a szomszédban el tudom érni. A helyi adottság önmagában
még kevés lenne… Szinte nem is említve a hely szellemét,
a kedvességet, amivel mindig találkozok, leginkább a szakértelem okán jövök. Persze egy üzlet sok apró részletből
válik egésszé, s itt minden apró részlet a helyén van, ezért
ajánlom minden pomázinak!
A.H.

A szentendrei Kossuth SE ifjú tehetségei nagy sikert arattak
Franciaországban. A versenyen 7 ország 32 klubja indult, a
magyar csapat 40 dobogós helyezést ért el, melyből 23
aranyérem. A csapatnak három pomázi tagja is van, az
érmek felét ők nyerték. Megérdemlik, hogy nevüket megjegyezzük: Kelemen Ákos, Nagy Dorottya, Pintér Áron. A
helyszínen tekintette meg a versenyt az elszász-lotharingiai
magyar konzul, Richard Jungto is, aki a nemzetközi sajtófogadáson kiemelte, hogy nem sok érmet hagytak a magyarok
a többi nemzet versenyzőinek.
Ez történt május 18-19-én, s két héttel később Ausztriában a
csapat további érmeket gyűjtött. Úszóink az éremtáblázat
előkelő 4. helyezését érték el, 9 arany-, 8 ezüst-, 8 bronzéremmel! A 10 fokos hideg, az erős szél és a szünet nélkül
szakadó eső igen sok csapatot visszalépésre kényszerített; a
rajthoz állóknak pedig az időjárás viszontagságaival is meg
kellett küzdeniük az ellenfelek mellett a nyitott medencés
versenyen! A Kelemen Ákos és Pintér Áron itt is több érmet
nyert.
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KÖZÉLET

Felelősségteljes örökbefogadás

Szeretnék néhány gondolatot megosztani az állatbarát olvasókkal állatotthonunk elveiről és az örökbefogadásról.
A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő
Egyesület célja, hogy segítsen a bajba
jutott, gazdátlan, utcára került állatokon, és lehetőség szerint örökbefogadó
gazdihoz juttassa őket. Akiket nem sikerül elhelyeznünk családnál, azokról
szeretettel gondoskodunk életük végéig, ugyanis otthonunkban altatás nincs.
Segítünk továbbá anyagi forrásunktól
függően nehéz sorsú, hátrányos helyzetű családok állatainak etetésében,
orvosi költségeiben. Igyekszünk kapacitásunk függvényében gyepmesteri
telepekről kihozni olyan kutyákat,
akiknek kevés az esélye (koruk, kinézetük vagy egészségi állapotuk miatt)
az örökbefogadásra.
Aki örökbefogadáson gondolkodik,
kérjük, az alábbi gondolatokat mérlegelje, hogy valóban megfontolt és felelősségteljes döntést tudjon hozni – hiszen ne feledjük, ideális esetben az
örökbefogadás egy életre szól!
Tudni kell, hogy elsősorban az állatok
érdekeit tartjuk szem előtt, ezért
nálunk az örökbefogadás feltétele,
hogy
- állatot csak 18. életévét betöltött személy fogadhat örökbe,
- ajándékba nem vihető el kutya tőlünk, csak az örökbefogadónak adjuk
oda,
- kennelbe zárva, vagy láncra kötve
semmi esetre sem adunk kutyát, valamint fontos szempont, hogy kertben
tartott kutya esetén hibátlan kerítés
szükséges,
- az örökbefogadónak vállalnia kell,
hogy Egyesületünk önkéntesei időnként személyesen vagy telefonon érdeklődnek az állat életkörülményeiről,
- az örökbefogadó nyaralása, betegsége esetén meg kell oldania a kutyáról
való gondoskodást,

- az örökbefogadó tudjon a kutyáról
megfelelően gondoskodni, elég időt
rászánni, tudja tanítani, szocializálni,
megfelelő életkörülményeket biztosítani számára,
- vállalnia kell, hogy betegség, sérülés
esetén azonnali orvosi ellátást biztosít
a kutya számára, valamint a kötelező
oltásokat, chipezést, és az ivartalanítást
magára vállalja, amennyiben szükséges (például ha a menhelyre kerülés
és a gazdihoz jutás idejének rövidsége
miatt nem történt meg),
- örökbefogadó tudomásul veszi, hogy
az állatoknak nincs „ára”, és az Egyesület nem kéri vissza azt az összeget,
amit a védenceire fordított (hiszen az
némely esetben, esetleg többször műtött kutyánál több százezer forint is
lehet), ugyanakkor egy jelképes összeg
adományozása a többi menhelyi kutya
javára elvárható cselekedet. (Menhelyünk költségeit kizárólag a nekünk
ajánlott SZJA 1 %-ból tudjuk fedezni,
más bevételi forrásunk nincs.)

Természetesen azért nincs a felsorolásban, hogy TILOS a kutyát bántalmazni, láncon tartani, rövid láncra kikötni,
éheztetni, magára hagyni, mert ilyet
jóérzésű, tisztességes, felelősségteljes
ember nem tesz meg, nem csak a
1115/2012. (VI. 11.) Korm. rendeletben leírt felelősségre vonástól félve,
hanem mert embertelen, kegyetlen bánásmód.
A fenti „szigorú feltételek” ellenére
szeretnénk biztatni mindenkit, aki
örökbefogadáson gondolkozik, ne féljen a felelősségtől, hiszen amint megismerik „barátjukat”, azonnal minden
olyan természetes lesz, mint a levegővétel. A kutya nem csak az ember
leghűségesebb barátja, hanem esetenként bátor segítő, mentő, vakvezető,
vagy egyszerűen csak társaság, családtag, akinek mi, emberek jelentjük a
„mindent”.
Ők sosem tiltakoznak, megcsinálnak
mindent, amit kérünk tőlük, elismerik
felsőbbrendűségünket, nem követelőznek, védik és őrzik portánkat, végtelenül hűségesek hozzánk, nem lehet
megvásárolni tisztességüket. Kívánom
mindenkinek, aki kutyát keres, hogy
tapasztalja meg egy menhelyről kihozott kutya lojalitását, hűségét, mert
ehhez fogható érzés nincs a világon.
Honlapunkon tájékozódhat mindenki
Egyesületünkről és kutyáinkról:
www.pomazikutyak.hu és www.pomazikutyak.gportal.hu (Sajnos a honlapunkon szereplő kutyusaink listáját
nem tudjuk minden nap aktualizálni.
Kevés önkéntessel dolgozunk és a honlap frissítésére csak a munka után jut
idő, ezért nem minden kutya szerepel a
honlapon.) Továbbra is várjuk kéréseiket, felajánlásaikat, javaslataikat email címünkre: ave.pomaz@freemail.hu.
Szeretettel várjuk látogatóinkat minden nap a menhelyen 9 órától 15 óráig.
M. Sz.

Hogy legyen saját otthonuk

Nagy reményekkel vártuk a július 13-át, az örökbefogadó napunkat, ugyanis a Facebook-on több, mint 1100
megosztás volt. Jó előre beírtuk a város 2013-as programjai közé is, igyekeztünk hirdetni minden fórumon.

Üdítővel készültünk, vártuk a látogatókat. Szép rendet tettünk a konyhában és az irodában, hátha megtetszik majd a
látogatóknak a telep, és később is lesz kedvük hozzánk eljárni hétvégenként, mert látják, milyen szép a terület, és
milyen kellemes a hangulat. Behívtunk minden önkéntest,
hogy a sok érdeklődővel tudjunk majd külön-külön foglalkozni, válaszolni a felmerülő kérdésekre, körbevezetni
mindenkit.
Nem magunkért izgultunk természetesen, hanem védenceinkért. Igaz ugyan, hogy nehezen válunk meg a szeretett,
gondozott kedvenceinktől, de mégis reméltük, hogy sokuk14 Pomázi Polgár

nak lesz igazi családja, gazdija szombattól. Bár mi itt mindannyian azért dolgozunk, hogy ők otthon érezzék magukat,
szeretettel gondoskodunk róluk az év minden napján,
mégiscsak jobb lenne egy igazi gazdi számukra.
Az örökbefogadó napra lelkileg (is) felkészülve, vártuk a
sok leendő gazdit. Fiatal kutyáinkat mindenképpen szerettük
volna örökbe adni, hogy ne a menhelyen vénüljenek meg,
hanem legyen saját otthonuk.
Vártunk, vártunk, és néhányan valóban jöttek. A nap eredménye: egy kutyust örökbe adtunk, és kettőt befogadtunk. A
hét mérlege: egy kutyus örökbe adva, és hat kutyus befogadása, illetve ideiglenes befogadónál elhelyezése. Nos,
mindenki döntse el, hogy sikeresnek lehet-e mondani ezt a
napot.
Pomázi állatvédők

POVEK kirándulás
Bükkszentkeresztre

Pomáz Város Egészségklubjának csapata július 20-án meglátogatta a „füves Gyuri bácsi” falujában megrendezett VII.
Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok eseményeit.
Reggel 7-kor indultunk az állomástól. Az érdeklődők szinte
teljesen megtöltötték a buszt. 10.30 körül érkeztünk meg a
bükki faluba, ahol már javában folytak az események, előadások, tanácsadás, gyógyfüvek bemutatója és az ilyenkor
elmaradhatatlan vásár.
A csapat tagjai egyéni választás szerint kezdték az ismerkedést a helyszínnel és programokkal. Meglepő volt, hogy a
parányi kis falu milyen nagyszerű felkészültséggel, rendezetten, barátságosan, szinte minden helyzetre felkészülve
várta a lakosság létszámát jóval meghaladó vendégsereg érkezését, ellátását, kiszolgálását.
A legnépszerűbb a nagy sátor alatt folyó, egész napon át
tartó előadássorozat volt. Nemcsak Gyuri bácsi, hanem más,
a gyógynövényekhez értő előadótól, köztük Dr. Taraczközi
Istvántól a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének
elnökétől is hallhattuk ennek az ősi tudásnak a jótékony
eredményeiről.

A programot színesítették azok a nyilvános tanácsadási
lehetőségek, amikor is a közönség soraiban megfogalmazódó kérdésekre kaptunk választ. Így sokkal több információhoz juthattunk, mintha csak egyéni kérdéseinkre „egymásközt” beszélgettünk volna a helyi szakértőkkel.
A kétórás ebédszünet lehetőséget nyújtott a „tarisznyából”
elfogyasztott ebéd után a vásári forgatag megszemlélésére
is. A többnyire míves, természetes anyagokból készült termékek mellett könyveket, édességet és egyéb emléktárgyakat is vásárolhattak a vendégek.
A délutáni előadásokat Bálint gazda kezdte, akit a környékemen ülőkkel kb. 78- legfeljebb 80 évesnek gondoltunk, majd amikor a moderátor Kertész Zsuzsa bemutatta
elcsodálkoztunk, hogy néhány hét múlva a 92. születésnapját ünnepli. Előadásában bővíthettük ismereteinek
nemcsak a gyógy- és fűszernövények jótékony hatásáról, de
termesztésük módjáról is.
Sajnos Schaffer Erzsébet előadását már nem várhattuk meg.
A délutáni program részeként sétát tehettünk kertben, ahol a
termesztett gyógynövényeket ismertük meg testközelből. A
sétát vezető fiatalember szintén sok, addig még ismeretlen
újdonságot mondott el. Amit lehetett lefényképeztünk fizikai és gondolati fényképezőgépeinkkel, hogy minél többet
raktározhassunk el a megszerzett ismeretekből. Tanulságos,
szép napot töltöttünk el. Remélhetőleg a megszerzett tudást
sem felejtjük el és alkalmazni fogjuk további életünkben!
Halászné Gambár Mária
Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság elnöke

Felhívás

MOZAIK

Az elveszett és talált kutyák interaktív honlapja:
www.pomazikutyak.gportal.h

Kérés: Akinek van otthon feleslegesség vált műanyag
gyerek pancsolója (homokozó), és módjában áll nekünk
adományozni azt, hálásan fogadjuk. Hívásra szívesen érte
megyünk. 20/424-9808.

Pest megyében már csak egy hét
van hátra a digitális átállásig

Egy hét múlva, 2013. július 31-én 12.30-kor Pest megyében
is megszűnik a hagyományos analog földi műsorszórás. Aki
még mindig csak az M1, a TV2 és az RTL Klub adásait
fogja, és képernyőjén folyamatosan látja a digitális átállás
logóját, illetve egy visszaszámlálót, az biztos lehet benne,
hogy július 31-e után nem fog tudni televíziózni, ha nem áll
át a digitális adások vételére.
A digitális átállás új élménnyé teszi a televíziózást. Az átállás az eddigi 3 adás (M1, RTL Klub, TV2) mellett további
négy televíziócsatorna (M2, Duna, Duna World, Euronews)
és három rádióadás (MR1-Kossuth Rádió, MR2-Petőfi
Rádió, MR3-Bartók Rádió) ingyenes vételét teszi lehetővé.
Emellett jobb kép- és hangminőséget jelent, és olyan kényelmi szolgáltatásokat tesz elérhetővé, mint a nyelvválasztás vagy a gyermekvédelmi zár használatának lehetősége. A Nemzeti és Hírközlési Hatóság a digitális átállással
kapcsolatban egy internetes honlapon (www.digitalisatallas.hu) és a 06-80-38-39-40-es számon elérhető telefonos
ügyfélszolgálaton is teljes körű tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

Fegyver a pincében

Egy sportlőfegyvert, hangtompítót és lőszereket foglaltak le
a nyomozók Pomázon - közölte a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható közlemény
szerint egy pomázi lakos bejelentést tett csütörtökön a
rendőrségen, mert pisztolyt látott a szomszédja zsebében.
A járőrök igazoltatták az 54 éves férfit, akinél a fegyvert
már nem találták meg. A rendőrök meghallgatták a férfi
feleségét is, aki nem tudott arról, hogy férjének fegyvere
lenne, de azt is elmondta, hogy ha mégis van fegyvere,
akkor a pincében tárolja, mert ő oda nem szokott lemenni.
A járőrök a pincében több lövésnyomot is találtak a falban,
ezért házkutatást tartottak. Végül a pincében megtalálták és
lefoglalták a 22-es kaliberű sportlőfegyvert, az ahhoz tartozó két szekrénytárat, egy hangtompítót, valamint összesen
88, különböző lőszert. A férfi ellen lőfegyverrel visszaélés,
valamint lőszer megszerzésének gyanúja miatt indult
eljárás.
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SZABADIDő

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

MARIKA KONYHÁJA

Nyáron is akad családi ünnep bőségesen, amikor kicsit jobban öszszekapjuk magunkat a konyhában. Kedveljük a gyors finomságokat, de olykor valami többre
vágyunk, hogy elkápráztassuk a
családot. a most közreadott recept is lehet egy ilyen ajánlat!

Csirkemell rokfortos
mártással

Augusztus

Hozzávalók:

A művelődési ház és könyvtár
2013. július 15-től augusztus 5ig zárva tart!

12- 16.Naponta 9- 16 óráig angol intenzív nyelvtanfolyam érettségizőknek
információ: Balla- Kiss Katalin, 06-20540-3779
20. kedd 18:00 Nemzeti Ünnep

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac

4 kicsontozott csirkemell
só, frissen örölt bors
2 közepes sárgarépa
15 dkg félkemény sajt
1 csokor petrezselyem
1 csomag mélyhűtött rétestészta
1 tojás sárgája
1 kis fej hagyma
kis darabka vaj
8 dkg rokfort sajt
2 dl tejszín
1,5 dl zsírtalan tyúkhúsleves
egy kevés Worcester-szósz
kakukkfű a díszítéshez

Meghívó

A Holdvilág-árok O.és K. E. az MTE Pomázi Osztályával és az Oszoly K. E.
rendezésével mindenkit hív a 4. Pomáz Körül-Belül teljesítménytúrára
Időpont: 2013. 08. 10.
A cél: Pomáz határán gyalog végigmenni.
12 km félkör: mindenkinek,
28 km kiskör: természetjáróknak,
43 km nagykör: (maratoni) edzetteknek,
55 km teljes kör: aki úgy érzi, képes rá.

A rendezvény futóbarát gyalogtúra!
A kiválasztott távot mindenki saját tempójában teljesítheti. A rendezők az
útvonalról részletes leírást adnak + a túra napján egyedi jelzésekkel is segítik
a tájékozódást.
Az útvonalon a távtól függően több helyen frissítővel szolgálunk (édesség,
víz, gyümölcs.)
Nevezési hozzájárulás: A távtól függően 500 Ft-tól 1300 Ft-ig
A szintidőn belül célba érők jutalma a kellemesen eltöltött időn és a látnivalókon felül emléklap és kitűző.
Részletek a pomazk-b.hupont.hu honlapon, valamint a rendezőnél: Pásztor
Lajos plujo61@gmail.com (tel: 0620 532 2691)
A rajt helyszíne Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (Pomáz Huszár u. 3.)
Táv
Rajt helye és ideje
12,5 km 7:00-10:30 PMHK
28 km 7:00-9:00 PMHK
43 km 7:00-9:00 PMHK
55 km 6:30-8:00 PMHK
16 Pomázi Polgár

Cél zárása és helye
Ára
16:00 Csobánka. Margitliget 500 Ft
18:00 PMHK
800 Ft
20:00 PMHK
1000 Ft
21:00 PMHK
1300 Ft

Elkészítés:
A hússzeleteket gyengén kiverjük,
beletekerünk 2-2 répa és sajtcsíkot,
megszórjuk a zöldfűszerrel és csinosan roláddá csavarjuk. Kívülről
sóval és borssal ízesítjük. A
rétestészta lapokat elfelezzük, minden lapra ráhelyezünk egy húsroládot és a tésztalapba beleburkoljuk a
húst. Tojássárgájával bekenjük,
majd sütőlapra tesszük. 200 Co-on
kb. 30 percig sütjük.
Közben a vajat felforrósítjuk, világosra pirítjuk benne a hagymát,
hozzáadjuk a rokfortot, tejszínt és a
húslevest. Sima mártássá főzzük,
végül Wocester szósszal ízesítjük.
Egészben süt krumplival tálaljuk, a
hús mellé rendezzük a mártást,
kakukkfűvel díszítjük.
Finom és mutatós. Jó étvágyat!

Meghívó

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő
Egyesület "ÁLLATI KVÍZ" -t rendez
2013. augusztus 24-én szombaton 10-től
12 óráig a pomázi menhelyen. Várjuk
az általános iskola 4-5. osztályosait
erre a versenyre. Kérdés-felelet az állatokról, és az állatvédelem témakörében.
Az első három helyezett tanszercsomagot nyer, de egyik résztvevő sem távozik üres kézzel. Mindenkinek sok
sikert kívánunk!
Pomázi állatvédők

HIRDETÉS

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

Nyitva: Hétfőtől–Péntekig 9-től-17-ig, Szombaton: 9-től-12-ig

Kiadó

a pomázi HÉVállomás közelében egy
21 négyzetméteres
üzlethelyiség,
WC-vel és saját
parkolóval.
Érdeklődni:
20/424-9808

Vörösmarty
gyógyszertár

svs

2013 Pomáz,
Vörösmarty u. 12.
Nyitva tartás:
Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

Telefon: 26-326-402

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

Szentendrén az
Óvárosi
üzletnegyedben
20 négyzetméteres,
központi fűtéses
helyiség kiadó.
(Esetleg, dohánybolt,
csemege, gyógynövény)
Tel.: 06-20-943-9572
06-20-334-5090

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.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete
Augusztus 11-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Augusztus 18-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Augusztus 20-án 8.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Augusztus 25-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Szeptember 1-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.

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

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

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.

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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Bojler felújítást

karbantartást,
villanyszerelést
és vezetékcserét
vállalok régi épületekben

Tel.: 06 30 708 6052
MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

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

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

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

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

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

39.900 10.770
19.800 5.350
10.000 2.700
5.500 1.485
3.000 810
1.500 405

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3.810
1.905

Színes hirdetésnél 20% felár
Hirdetésfelvétel: 06-20-340-5288

HIRDETÉS
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