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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Vége a hét szűk esztendőnek

Sikeres Pomáz Éve rendezvények - 2013 perc foci
Úgy tűnik, hogy ez a december egészen más, mint
az eddigiek a 2006-os megválasztása óta…
- Igen, hiszen végre kijelenthetem: 2014. február 28-ra
Pomáz város önkormányzatának adóssága nulla lesz.
Az elődeink rossz szerződései miatt elvesztett pereink költségeit, a felvett
kölcsönöket és kamataikat
részben kifizettük, a maradékot pedig most az állam
teljes egészében átvállalja.
Amikor 2006-ban megválasztottak, hatalmas adósságot, sok lekötött beruházást
találtam. Az utóbbiakat
2007-ben befejeztük, de
2008-ban ránk tört a gazdasági válság. Új nagy beruházásokat nem tudtunk
indítani, a befektetők érdeklődése az Alcsevicza iránt
megszűnt, háromszázmilliókat fizettünk ki az Ipoly
holdingnak, az Estivillnek,
vállalkozóknak, akik sajtcédulákkal
felszerelkezve
nyertek milliókat ellenünk a
bíróságokon. Emlékszem
azokra a hónapokra, amikor
több százmillió forinttal
tartoztunk különböző vállalkozóknak,
levelekben
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kértünk fizetési haladékot,
utalgattunk 10-20 százalékot az adósságainkból, törlesztettünk a banknak, az
Ipoly holdingnak. De most
kimondhatom: vége a hét
szűk esztendőnek!
- Nyugtalanít egy gondolat:
Ha nem erőlködünk, ha
nem fizetünk, jobban járunk. Legfeljebb az államra
most több átvállalni való
maradt volna Pomáztól.
- Ezt nem tehettük meg. A
bankok nem jótékonysági
intézmények. Az inkasszó
folyton rajtunk volt. Ha nem
fizetünk, visznek mindent.
Ha nincs vinni való, következik a csődeljárás. Polgármesterként és pomáziként
nehezen viseltem volna, ha
nincs fűtés az intézményekben, sötét van az utcákon és
elmaradt volna az étel is az
intézményeinkben. A jogos
lakossági igényeket hátrébb
szorítva ezért küzdöttünk
hónapról hónapra az adósságok kiegyenlítéséért.
- 2014 februárjának utolsó
napjára nem marad adósságunk. Azért a nadrágszíj
szorítani fog azután is?
- Részben talán igen, De
marad rajta egy-két lyuk,

amivel lazítható. Mert igaz,
hogy hitelt az önkormányzat
csak állami engedéllyel vehet fel. Igaz, hogy a gépjárműadó 60 százalékát
elvonja az állam, itt maradt
viszont az ingatlan és iparűzési adó. S az adósságok
fizetése ellenére azért javítottuk a földutakat, kátyúztattunk, december 20-ra
befejeződik a szeméttelep
teljes rekultiválása, játszótereket újítottunk fel, most
helyeztük ki az új utcanév
táblákat, épülnek a tájékoztató oszlopok, belátható közelségbe került a körforgalom építése, és még sorolhatnék kisebb-nagyobb fejlesztéseket. Mindig megtartottuk Pomáz Napját, vendégül láttuk karácsonykor a
rászorulókat, támogattunk
civil szervezeteket, szóval
működött a város. Most az
adósságszolgaságnak vége.
Lehetőség nyílik arra, hogy
az itt maradt adóforintokat
teljes egészében a lakosság
jogos igényeinek a kielégítésére fordíthassuk.
- Ennek a decembernek az
is egyedisége, hogy zárjuk
2013-at, Pomáz Évét.
- Valóban, az elmúlt években ilyen nem volt. 16-18
nagyobb, s még több kisebb
rendezvényen vagyunk túl.
Készül egy kiállítás és egy
videó, az utóbbit a Pomáz tv
is leadja. Ebben az évben
mindenki találhatott ízlésének megfelelő programot.
Ha akart, bekapcsolódhatott
a város kulturális életébe. A
jól sikerült programokat
folytatni lehet a következő
esztendőkben is. Ezek közösségformáló ereje megmarad. Rövidesen átadjuk a
stafétabotot Csobánkának.
- Soroljuk tovább december
sajátosságait! Reménykeltő
pályázatunk van beadva…
- Várjuk az ÖNHIKI pályázatunk elbírálását. Erősen
lobbizunk az eredményességéért. Figyelemre méltó
az is, hogy a legutóbbi
testületi ülésen eldöntöttük:
2014. január 1.-től az ingatlan és garázsadót 10 százalékkal csökkentjük. Bízom
abban is, hogy 2014 őszén a
2015-ös költségvetés kon-

cepciójának tárgyalásakor
újabb 10 százalékkal mérsékelhetjük a lakosság terheit. Megtesszük ugyanazt,
amit az állam, a 20 százalékos rezsicsökkentéssel. Ha
az önkormányzatnak jobban
megy, az embereknek is
menjen jobban.
- Ebben a ciklusban már
nem lesz több, december.
Kérni fogja a választók
bizalmát a következő decemberekre is?
- Természetesen. Szeretnék
indulni a 2014-es önkormányzati választáson is. Ha
már kiböjtöltem a sok idegeskedéssel, nehézségekkel
járó hét szűk esztendőt,
most a fejlődés lehetőségét
előrevetítő ciklusban szívesen segíteném tovább az
emberek életét. A politikai
pályámat 1989-ben kezdtem. A település közéletébe
1994-ben léptem be. Jövőre
42 éves leszek. Úgy érzem,
hogy korai lenne „nyugdíjba” vonulni, abbahagyni a
közéleti munkát.
- Szóval azt mondja, hogy
2014 és 2019 között lehetne
„szíveszerinti” polgármester?
- Igen. Gazdasági kényszerpálya nélkül végezhetném a
munkámat. Egyedül azonban nem sikerülne. Olyan
képviselőtestületre is szükség van, amelyik a polgármester mögött áll. A közelünkben vannak olyan
települések, ahol a polgármester és a testület akadályozzák egymást. Akár politikai okokból, akár emberi
gyarlóságból. Ezt nem kívánnám sem magamnak,
sem a városnak.
- Maradt a személyének
szóló kérdés. Hogyan fogja
tölteni a Mikulást és a
karácsonyt?
- December hatodikán, a
városházán Mikulásként várom a gyerekeket. Ezt elmondhatom, mert a nagyszakállúban hívő gyereksereg még nem tud olvasni.
A karácsonyt szokásos családi körben töltjük. A két
ünnep közötti idő az aktív
pihenésé lesz. Januártól aztán beindul a munka.
Vicsotka Mihály

Táblák a jobb
tájékozódásért

Több száz új utcanévtábla kerül házaink falára, kerítéseinkre. Az önkormányzat nemcsak név, de tájékoztató
táblákat is kihelyez, segítve ezzel helyiek és idelátogatók
eligazodását. Vicsi lászló polgármester saját kezűleg helyezte el a Katona Sándor utca tábláját, kifejezve ezzel
Pomáz 1956-os hőse iránti tiszteletét és háláját.

Pomáz szabadságharcos hőse emlékére

KÖZÖS DOLGAINK

Új járatokat indít a
Volán

A Volán Zrt. 2013. december 15-től új Budapest (ÚjpestVároskapu) - Pomáz autóbuszjáratok közlekedtetését tervezi, integrálva azt a jelenleg is meglévő Pomáz - Csobánka
- Pilisszentkereszt - Dobogókő járatokkal. A fejlesztéssel
egy korábban már létező és azóta is sokak által hiányolt
közösségi közlekedési kapcsolatot teremtenek meg, amely a
térségből közvetlen, átszállás nélküli, metrókapcsolatot biztosító bejutási lehetőség lesz Budapestre. Az új vonal,
speciális tulajdonsága, hogy a hivatásforgalmi időszakokon
kívül szabadidős utazási igények kielégítését is biztosítja,
javítva ezzel a járatok kihasználtságát.
Budapest - Pomáz, illetve Pomáz - Budapest viszonylatban
a buszok munkanapokon és hétvégén is óránként közlekednek, mely követési idő munkanapokon a reggeli, illetve
délutáni csúcsidőszakban 30 percre csökken.
A Volán vezetése bízik abban, hogy az új autóbuszjáratok
megfelelő alternatívát nyújtanak majd a jelenlegiek mellett
és hozzájárulnak a településen élők közösségi közlekedési
igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálásához.

Unokáink sem fogják
látni…

Közérdekű, informatív és még jól is látható

Helyreigazítás

Előző számunkban a Felújítások az élhetőbb városért
című cikkünkben tévesen a Teleki-Wattay iskola szerepelt, valójában a Teleki-Wattay kastélyon történt
homlokzat és tető felújítás. A hibáért ezúton is elnézést
kérünk.

Reményeink szerint azt a szeméthegyet, amit nagyszüleik
még láthattak. Szerencsére csak mostanáig. December 20-ra
teljes egészében elkészül a szemétbánya rendbetétele, termőfölddel való letakarása, így már semmi akadálya sem
lesz annak, hogy a mesterséges domb belesimuljon a tájba.
Az új Széchenyi Terv keretében elindított beruházás, mely
sok más várossal együtt része a „Települési sziládhulladéklerakók rekultivációja a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodás társulás területén” című, több mint ötmilliárd forintos projektnek a Magyar Állam és az Európai
Unió támogatásával és az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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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.

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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A fő cél a
működőképesség
megőrzése

Kisszámú napirendi pont várta a képviselőket a 2013-as
év várhatóan utolsó előtti ülésén november 12-én. Lázár
János bejelentése nyomán, mely szerint a kormány átvállalja az önkormányzatok maradék adósságterheit is a
város vezetése bizakodóbb hangulatban terjesztette elő a
költségvetéssel kapcsolatos napirendet.
A két ülés között történt eseményekről szóló beszámolójában Vicsi László polgármester kitért a közbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekre, miszerint elszaporodtak a városban
a besurranásos, valamint a betöréses lopások. Elmondta,
hogy a szentendrei rendőrkapitánytól kapott tájékoztatás
szerint két tolvaj társaságot is elfogtak, így remélhetőleg
csökken az ilyen tárgyú bűnesetek száma. Megerősített járőrszolgálat is várható lesz a Vörösmarty lakótelepen.
A 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóból kiderült, hogy a bevételek továbbra is
meghaladták a kiadásokat így a gazdálkodás változatlanul
kiegyensúlyozott.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
szóló előterjesztésben a testület elfogadta a főbb tervezési
célkitűzéseket. Ezek a költségvetési intézmények fenntartása és működőképességének megőrzése, valamint a szűkös
anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása lesznek.
Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
Igencsak lényeges pont, hogy az önkormányzat 2014-ben
sem kíván további adósságot keletkeztető ügyletet kötni,
ezért folyamatosan vizsgálni fogják a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
Egyebekben Kósa Anikó alpolgármester megköszönte a
képviselőknek a mindenki karácsonyára tett pénzbeli felajánlásaikat és felhívta a figyelmet a Pomáz éve 2013 hátralévő rendezvényeire.
p.p.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pomázi
Polgármesteri Hivatalban a decemberi ügyfélfogadási
időkben az alábbi változások lesznek:

2013. december 06. (péntek) 8-12 és 13-16 óráig
2013. december 7. (szombat) zárva
2013. december 20. ( péntek) 8-12 és 13-16 óráig
2013. december 21. (szombat) zárva.

2013. december 23. - december 31. igazgatási szünet miatt
a Pomázi Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az anyakönyvvezető anyakönyv és hagyaték ügyben
2013. december 23.-án, (hétfőn) 13-17 óráig valamint
december 30.-án, (hétfőn) 13 -17 óráig ügyeletet tart.
Anyakönyvezés esetén kérjük az
I. emeleti rács melletti csengőn szíveskedjenek jelezni.
2013. január 1.-én a Polgármesteri Hivatal zárva.
Kellemes ünnepeket kívánunk!
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Duró Imre

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

KÖZÉLET

Hírek röviden

Seniorok sikere
A Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata által meghirdetett III. Sze-

nior Összművészeti Ki
Mit Tud Fesztiválon a
Holdvilágárok Dalosköre
második díjat nyert kórus
kategóriában.

Betörők rendőrkézen
A szentendrei rendőrkapitányság közleménye
szerint munkatársai egy
kisebb betörő csoportot
fogtak el, akik Budakalász, Pomáz, Szentendre,
Tahitótfalu és Dunabogdány területén követtek
el bűncselekményeket. A
csapat tagjait előzetes
letartóztatásba helyezték.
Ellenük a közel 30 felderített bűncselekmény
miatt bizonyítási eljárás
folyik.
Önkormányzati mikulás
Pomáz város önkormányzata saját, valamint intézményei dolgozóinak 14
év alatti gyermekei számára ebben az évben is
mikulás csomagot ajándékoz. Az idén 108 gyerek
örülhet a meglepetésnek.

Őszi sanzon
Nagyszabású, a pomázi
nemzetiségek hagyományaihoz kapcsolódó estet
rendezett a Sashegyi Sándor Általános Iskola november 21-én a pomázi
Művelődési Házban. Az
est bevételét éppúgy,
mint a november ötödikei
bábelőadásét a kemence
melletti foglalkoztató befejezésére fordítják.

Pomázi a
legjobbak közt

Petrás Máriát is az idei
Prima Primissima Díj jelöltjei között találjuk.
A pomázi keramikus, népdalénekes a népművészetközművelődés kategóriában esélyes a kitüntető elismerésre. A moldvai csángó
művész több mint 10 éve
lakik városunkban. Elsősorban figurális kerámiával és
üvegplasztikákkal foglalkozik, de grafikákat és táblaképeket is készít.
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KULTÚRA

Különdíj Major
Teréznek

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Különdíját kapta Major Teréz a Pomáz tv felelős
szerkesztője.
A Pályázatra 80 alkotás érkezett Lakitelekre, neves
televíziók, komoly stábokkal
dolgozó műhelyek munkái.
Az alkotó így foglalta össze
Visszaemlékezés című filmjének sikerét.
- A történet kezdete, hogy
Héder Gézával és Varga Jánossal több felvételt készítettem az 1956-os szabadságharcban és forradalomban játszott szerepükről, halálra-

ítélésükről, börtönéveikről,
szabadulásukról és későbbi
életükről. De mindig itt, Pomázon. Aztán jött a gondolat,
hogy menjünk be a fogházba,
s ott, a helyszint bejárva emlékezzenek vissza a nehéz
időkre. Így született meg a
hosszú film, amelyet a Pomáz
tévé leadott. Amikor megtudtam, hogy a történeti kutatóintézet pályázatot írt ki a
rendszerváltást bemutató alkotásokra, nem akartam indulni a versenyen, mert nem
tartottam esélyesnek, a filmemet a nagy televíziós csapatokkal szemben. Aztán a férjem bíztatására átszerkesztettem az anyagot a pályázat
követelményeinek megfelelőre. Meglepetésemre és örömömre a zsűri, amelynek Sára
Sándor volt az elnöke, az első
körben a legjobb 22-be sorolta. Erről értesítést kaptam, s
három napra minden költségem fedezésével meghívtak
Lakitelekre. Sajnos az elfoglaltságaim miatt nem tudtam
elmenni. Így aztán itthon kaptam kézhez az értesítést, hogy
a zsűri különdíjjal jutalmazta
a munkámat. Héder Géza és
Varga János is nagyon örültek
a film sikerének, gratuláltak a
szakmai elismeréshez.
V.

30 éves az Opanke

30 éves fennállását ünnepelte a Pomázi művelődési házban az
Opanke táncegyüttes. Az Opanke Szerb Hagyományőrző Kultúrális Egyesület által szervezett rendezvényére meghívást
kapott a Zora zenekar, Farkas Annamária, a Vujicsics együttes
és a Folklorni Ansambl Kulturnog Centra Vrbas. A lapzártánk
után zajló eseményről következő számunkban fogunk tudósítani.
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Dunakanyar Folk
Karácsony

A 10. születésnapját ünneplő, házigazda Dunazug együttes kezdeményezésére kel életre december 14-én, az egész estét betöltő, színes, zenés-táncos rendezvény, a Dunakanyar Folk
Karácsony. Az Advent Szentendrén programsorozat részeként
megrendezésre kerülő népzenei gálaműsor és táncház egy
hagyományteremtés első lépése. Célja, hogy a Szentendrén és a
Dunakanyarban élő népzenészek és tánccsoportok helyi
közösségnek szóló közös fellépése tegye meghittebbé a karácsonyi ünnepkört. A magyar úgynevezett „táncház módszer” két
éve felkerült az Unesco szellemi kulturális örökség listájára.
Ezért is nagy öröm, hogy a műsorban fellépők között láthatókhallhatók lesznek majd a „táncházmozgalom” nagy generációjának tagjai, ifj. Csoóri Sándor a Muzsikás együttes alapító
tagja, Ökrös Csaba a Zeneakadémia népi hegedű tanára és a 39
éve Pomázon alakult Vujicsics együttes. Az est három további
pomázi közreműködője a 30 éves Opanke szerb hagyományőrző táncegyüttes, a Csutkababák énekegyüttes és Farkas
Annamária nívódíjas népdalénekes.
A program 17 órakor aprók táncával kezdődik az aulában,
melyre szeretettel várunk minden már legalább járni tudó
csemetét. Arra kérjük őket, hogy hozzák magukkal szüleiket is.
Ezután 18.30-tól a színházteremben kerül sor a változatos,
vidám jubileumi gálaműsorra.
20 órától magyar és délszláv felnőtt táncházra hívjuk meg
Önöket ahol a műsorban fellépő művészek húzzák a talp alá
valót.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Az égen ragyognak a
csillagok, itt lent
ragyogjunk mi!

Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir!hallatszott a fenti dal Pomáz utcáin november 11-én este.
Gyerekek és felnőttek vonultak apró lámpásokkal a kezükben Szent Mártonra emlékezve.
Hosszú évek óta népszerű esemény a német suliban a
Márton-napi lampionos felvonulás. A nagy napot lázas
készülődés előzi meg: megtanuljuk, életre keltjük a dalokat, verseket, felelevenítjük a Szent Mártonról tanultakat, ludat rajzolunk, lámpást barkácsolunk.

Így történt ez az idén is. A római katolikus templom előtt
gyülekeztünk, az ünnepség 17 órakor kezdődött. Iskolánk
tanulóin kívül megérkeztek az óvodások, a német kulturális
egyesület és a német önkormányzat tagjai is.
Ferenc atya köszöntő szavai után Balog Boldizsár, volt diákunk tekerőlanttal köszöntötte a Mártonokat, Martinokat,
Marcikat. Majd a gyerekek kedves jelenetben előadták, amit
Szent Mártonról tudni illik. Meséltek arról, hogy Savariában született, katona volt, de már korán kitűnt társai közül
jóságával, önzetlenségével. Az út szélén didergő, könyörgő
koldussal még egyetlen köpönyegét is elfelezte. Katonából
később pap lett, tiszta jelleme miatt az emberek szerették
volna püspökükként tisztelni. A magas tisztség elől szerénysége miatt el akart rejtőzni, de a gágogó ludak elárulták.
Végül püspök lett, és egész életét a szegények segítésével
töltötte.
A műsor végén együtt elénekeltük a Márton-napi dalokat.
Közös ima után Ferenc atya áldásával indult útjára a lampionos felvonulás. Az atya emlékeztetett rá, hogy a kis lámpásokból áradó fény az emberek szívéből áradó jóságot és
szeretetet jelképezi. Kérte, hogy Szent Mártonhoz hasonlóan mi is legyünk jók és segítsük embertársainkat.
A templom előtt lovasok vártak bennünket a Fórizs család
jóvoltából. A családfő „Martinsmann”-nak öltözve, piros
köpönyegben lovagolva állt a menet élére. Az éneklő menet
a német iskola udvarára vonult. Itt már lobogott a Mártonnapi tűz, melynek melegénél jólesett a szülők által készített
finom sütemény és a tea. A tűz fénye mellett közös éneklés
kezdődött, amibe a szülők is vidáman bekapcsolódtak.
Köszönjük szépen Ferenc atya és a templom fogadását, a
Fórizs családnak és a lovasoknak a lovas kíséretet, az Ádor
és az Egri családnak a fát a Márton-napi tűzhöz, a TV, a
rendőrség, a tűzoltóság, polgárőrség közreműködését, és a
szülők segítségét.
Balog Ilona

DIÁKHÍREK

Városi prózamondó
verseny a „Mátyásban”

„Csak az az óra a miénk, amelyben jól érezzük
magunkat, a többi az ördögé.” (Gárdonyi Géza)

A városi prózamondó versenyt idén harmadik alkalommal rendezte meg a Mátyás Király Általános Iskola
Pomáz három általános iskolájának 3-6. osztályos tanulói számára. A verseny
egyben méltó megemlékezése lett a magyar nyelv
napjának, amit november
13-án ünneplünk.
A zsűri tagjai nyugdíjba vonult legendás magyartanárok
voltak: Hernádi Éva a (Sashegyi Sándor Ált. Iskola)
Debreceni Zsuzsa a (Német
Nemzetiségi) és Legezáné
Bartos Ágnes a (Mátyás
Gárdonyi Géza
Király Ált. Iskola) képviseletében.
„A próza morgó malom kelepe. / A vers a szívnek hárfaéneke. / A próza mállik, szertehull, ha régi. / A vers örök,
mint minden, ami égi! (Gárdonyi)” De a versenyen nem
mállott szét a próza, hanem inkább megelevenedett, hisz a
varázslatos szövegekkel Gárdonyi Géza születésének 150.
évfordulójára emlékeztek a prózamondó gyerekek. A programot az iskola alapítványa, a Pomázi Nebulókért Alapítvány támogatta, köszönet érte!
A következő eredmények születtek: 3. osztály: I. Paár Balázs, II. Bacsárszky Levente, III. Rományik Boglárka, 4.
osztály: I. Handó Júlia, II. Sarkadi Levente, III. Gosztonyi
Zsófia, 5. osztály: I. Harangozó Lilla, II. Csarankó Fruzsina,
III. Páni Márk, 6. osztály: I. Kiss Balázs, II. Tringel Leila,
III. Böhm Bianka. Gratulálunk a díjazottaknak, és minden
versenyzőnek további szép, élményekkel teli prózamondást
és olvasást kívánunk!
K.N.

Tátika

November 15-én a Pomázi Művelődési Házban gyűltek össze a
Mátyás sulisok, hogy előadják gálaműsorukat a szülőknek és
egymásnak. A minden évben nagy sikerrel megrendezett Tátikát
idén is nagy érdeklődés követte. A gyerekek és a tanárok is
egyaránt készültek a szereplésre.
Gy. Zs.
Pomázi Polgár 9
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Összművészeti
díjátadó

Az év elején irodalmi-, zenei- és képzőművészeti pályázatokat hirdettünk, melyben a közös kiindulópont Pomáz és a
2013-as év volt.
Az alkotókat arra inspiráltuk, hogy pályázataikban jelenjen
meg a városhoz, a helyhez való viszonyuk, a pomázi lét,
különös tekintettel a jelenre, 2013-ra, Pomáz Város Évére
koncentrálva. A beérkezett pályázatok november 20-án összművészeti díjátadó keretében, a művelődési házban kerültek
bemutatásra.
A képzőművészeti alkotások kiállításra, a zene- irodalmi
művek színe-java pedig előadásra kerültek. A prózák között
a szuper realista életkép épp úgy megjelent, mint a sci-fi
mese. A tér-idő-történet elbeszélés igénye, szándéka csak
úgy teret kapott, mint a költői formák, az egyéni hang keresése. A szerzői felolvasásban Góczián Bettina, Baranyi
Béláné, Sósityné Majtán Klára és Orgoványi Anikó, zenei
közreműködőként a Pomázon élni kezdetű dallal Kiss Péter
és Szegő Attila szerepelt. A megjelenteket, a pályázókat és
az érdeklődő vendégeket Kósa Anikó alpolgármester köszöntötte.
A díjakat, emléklapokat az alpolgármester asszony és Turcsány Péter önkormányzati képviselő, a bíráló bizottság
tagja adták át.
G.S.

Az irodalmi pályázat 1. helyezettje vers kategóriában, Orgoványi Anikó (képünkön), 1. helyezett próza kategóriában,
Olasz Etelka, és Hámornyikné Csemeczki Zita. (Az ő
írásaikat a következő számban közöljük.)
Orgoványi Anikó:
Pomáz éve
Szélesre tárva
Pilis kapuját,
hálóját veti ránk
a misztikus téridő
labirintusa.

Lágyan domborodó hegyhátak
letűnt korokról álmodnak,
s cinkosan csalogat a patakpart
cuppanós zsombékja.
Rejtek ösvényeken,
táltosok nyomán Sashegyi járt,
fák gyökerei ölelik
a mélyben Sicambriát,
s gubancos földkupacok
óvják régmúlt királynői
cipellők nyomát.

Odalenn a megkövült múlt,
idefent forgataga a jelennek,
két évezred a semmibe hullt,
bizarr üzenettel a jövőnek.
Mesél-e újabb kétezertizenhárom év,
és lesz-e kinek?
Értik-e még a magyar nyelvet?
Szárnyal-e új hőstettekről hír?
Ékkövekkel szépül-e a város,
vagy romjain régész ásója sír?
Lesz-e ki évezredek múltán
Pomáz évéről verset ír?
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A fotópályázat 1. helyezettje Kun László - Húsvét
című képe lett.

2. helyezett Molnár
Géza - Szivárvány
című képe.

3. helyezett, Mészárosné
Horváth Rózsa - Virágok a
Majdán fennsíkon című képe.
(A fotópályázat képei a Művelődési Házban megtekinthetők.)
Pomázi Polgár 11
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Múltbéli barangolás Betlehemtől Pataráig

Szokásaink kezdetei

Talán nem túlzás azt állítani, hogy
december havának két kiemelkedő
ünnepét a karácsonyt és a Mikulást
szinte születésünktől elmúlásunkig
várjuk. Mindenki tudja azt is, hogy
Karácsony Jézus születéséhez, a Mikulás pedig Szent Miklós püspökhöz
köthető. De valljuk be ennél többet
már nem nagyon tudnánk felidézni.
Érdemes tehát kicsit a múltba kalandozva megismerni e szívünkhöz közel álló ünnepek eredetét.
Szent Miklós püspöke az anatóliai Patara városában született. Az apja és
anyja járvány áldozatai lettek, szerencséjére a nagybátyja volt a város püspöke, aki a gyermeket gondos nevelésben részesítette, és pappá szenteltette.
Az élete csodás legendákkal övezett.
Az egyik, hogy hajótörésből magát és
néhány társát kimentette. A másik,
hogy Myra város papjai sehogy sem
tudtak megegyezni, ki legyen a püspökük, s úgy határoztak, hogy az első,
kapujukon belépő felszentelt papot
nevezik ki. Más változatban álmot láttak, amelyben azt a felszólítást kapták,
hogy a városkapun belépő első felszentelt papot válasszák püspökké. Az ajándékozás legendája: Miklós, már Myra
püspökeként híressé vált adakozásáról.
Éjjelente gyakran járkált a település
utcáin. Egyszer meghallotta, hogy egy
szegény nemes lányai arról panaszkodnak, hogy hozományhiány miatt nem

Szent Miklós püspök

tudnak férjet találni. Ezután évente aranyakat dobott be a lányok ablakain, sőt
egyszer a kéményen át. Kiderült, hogy
az adakozó Miklós püspök, aki a névnapja előestéjén mindig megajándékozza a város gyerekeit.
A kultusza a 11. századtól az olasz
Bariból terjedt el Európában. Nevét települések, templomok, szobrok, festmények őrzik. A halászok, utak, vá-

rosok védőszentje. Mikuláskor a gyermekeket vizsgáztatja, imádkoztatja, s
ajándékot vagy virgácsot oszt.
A legendákon kívül lássuk a tényeket.
Forrásokkal bizonyítható, hogy Krisztus után 245-ben született, s 52 évig
volt Myra püspöke. Az 1560-ban tartott egyházi zsinat tette kötelezővé
neve napjának megünneplését. Ám a
nagyszombati zsinat ezt 1611-ben törölte, az ajándékozás szokása viszont
fennmaradt.
Krisztus születésének megünneplése a
negyedik században kezdődött Rómában, miután Konstantin császár egyik
államvallássá emelte a kereszténységet. I. Gyula pápa (337-352) idején
már a birodalom nagy területein ünneplik, december 25.-én a cirkuszi
játékokat is megtiltják. Az ünnep formái csak nagyon lassan alakulnak ki.
Előbb az advent és a vigilia. A központja az éjféli mise lesz, a hozzá kapcsolódó mágikus eljárásokkal. A karácsonyfa állítás Európában, Elszászban
honosodott meg, nálunk csak a 19.
század derekától, előbb a főuraknál,
később a tehetősebb polgárságnál. Az
1910-es évekig nagy esemény volt a
karácsonyi tánc, az ünnep második
napjának estéjén. A karácsonyi ünnepkör András napjától vízkeresztig tart,
közrefogva Borbálát, Miklóst, Lucát,
Ádámot, Évát, Istvánt, és Jánost.
Vicsotka

Szabad ide bejönni Betlehemmel?

Bizony jó lenne bemenni minél több
vidám, boldog házba betlehemmel.
Találkozni mendikáló gyerekekkel és
karácsony éjszakáján elkapni egyegy kántáló dallamot. Hogy Önök,
kedves olvasók esetleg nem tudják
mi is az a mendikálás vagy a kántálás? Az alábbiakban egy kis múltidéző kirándulást teszünk a teljesség
igénye nélkül a karácsonyi népszokások körében. Ki tudja hátha kedvet kapnak valamelyikhez…
Mi is hát az a mendikálás? Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás
adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni
ez idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz
és némi ajándék fejében karácsonyi
énekeket énekeltek. Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses
köszöntőt. Az elnevezés a szokás énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a
felnőttek jártak kántálni este, az éjféli
óráig.
Jézus születésének történetét bemutató, szerencsére itt-ott még a váro12 Pomázi Polgár

sokban is ma is élő, egyházi eredetű
népi játék a betlehemezés. Szereplői
általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi
kistemplommal járnak házról házra.
Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel
elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő

számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. Ez volt az ostyahordás.
Karácsony előestéjén a pásztorok
vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat. A vesszőért a pásztornak
bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A
gazdasszony a vesszővel megveregette
a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
István napjától, december 26-tól újévig
jártak a regősök. A regölés lényegében
természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt.
Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.
December 27-én, Szent János napján
szokás volt a bor megáldása. Ezen a
napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A
szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
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Tiszteli a papírformát az
Ico SE

Nem hozott igazán szerencsét a november a Pomáz-Ico SE
felnőtt labdarúgóinak. Röviden: a fölöttünk álló csapatokkal nem bírtunk el, de szerencsére a hátul kullogókkal
szemben sikerrel jártunk. Azt is mondhatnánk tiszteltük a
papírformát, vagy hogy nem játszottunk totógyilkos mecscseket… A tény: a Pomáz Ico SE stabilan a középmezőnyben a nyolcadik helyen áll 15 forduló után.
Parázs hangulatú mérkőzést vívott egymással az élbolyban
tanyázó Üröm és a Pomáz-Ico SE. Péli Zsombor játékvezető
három sárga és három piros lapot osztott ki. Már az első

Aerobic Norbival? Nem. Pomáz-Leányfalu mérkőzés
félidőben 3-0-ra elhúzott a hazai gárda. A második játékrészben megpecsételődött csapatunk sorsa. Az 51. perctől ugyan emberelőnybe kerültünk és ezután Nickmann György
gólt is szerzett, de nem sokáig örülhettünk ennek, hiszen az 59.
percben kapusunkat, Vajda Gellértet a bíró kiállította, nem
sokkal később pedig hasonló sorsra jutott Varga Péter is. A
végeredmény 5:1 lett.
A 13. fordulóban a Leányfalut fogadtuk. Sajnos hiába szerzett
Léhi Dávid a vezetést a 11. percben, végül 3:1 arányban alul
maradtunk a bajnokságban előttünk álló csapattal szemben.
November 17-én Biatorbágyon az Ico-nak nehéz dolga volt a
keményen játszó hazaiak ellen. Parázs volt a hangulat és valóban nagy a küzdelem, a vége pedig 2:1 arányú idegenbeli győzelem a sereghajtó otthonában. A Viadukt SE játékosai öt, a
pomáziak három sárgát „gyűjtöttek”. Szabados Tibor játékvezető abban a „kegyben” részesítette Sergő Mártont, hogy megelőzhette társait az öltözőben, ugyanis gólerős játékosunkat a
91. percben állította ki.
Könnyebben boldogultunk hazai pályán a szintén gyengélkedő Sóskút ellen. Léhi Dávid majd 10 perc alatt két gólt szerzett, majd a második félidőben Nickmann György és Léhi
Lóránd találatával 4:1 arányú győzelmet arattunk.
pépé

Újabb sportos
sashegyis siker a
láthatáron!

A Ferrero Magyarország Kft. pályázatot hirdetett Kinder +
SPORT program címen a 2013/2014. tanévben.
A cél: a tömegsport támogatása, népszerűsítése. A rendszeres testmozgás megszerettetése annak érdekében, hogy
az aktív sport a gyerekek későbbi élete során is a mindennapok része legyen.
Az ország nyolc területének mindegyikéből 8 iskola vehet
részt a programban, vagyis országos szinten összesen 64
intézmény. Területenkénti sorsolással dőlt el, hogy melyek
lesznek a résztvevő intézmények.
Ebbe a programba kapcsolódhatott be a pomázi Sashegyi
Sándor Általános Iskola alsó tagozata, akik sorsolás útján
bekerültek a kiválasztottak közé.
Már nyertünk is, hiszen minden kisorsolt iskola + Start csomagot kap majd, melynek tartalma: kosárlabdák, kézilabdák, focilabdák, jelölő mezek, ugrókötelek, bírói sípok,
hulahoppkarikák és bóják, a zavartalan felkészülés érdekében.
A tavasz során kerül majd sor a regionális elődöntőkre, ahol
kiderül, kik juthatnak tovább. A kiesett iskoláknak sem kell
szomorkodniuk, hiszen tovább gyűjthetik pontjaikat az értékes sporteszközökért.
A döntőben felajánlott díjak igen komolyak: 1. hely 3 millió
Ft; 2. hely 2 millió Ft; a 3. hely 1 millió Ft lesz, amit tornaterem felújítására, a gyerekeknek szervezett sportprogramokra és sporttáboroztatásra fordíthatnak.
Iskolánkban a felkészítést Hamar Ágnes és Filó Tamás végzi. Kiválasztják a legügyesebb fiúkat, lányokat és tartalékokat is, akik iskolánk „válogatottját” képezik majd.
Hajrá Sashegyi!
Sashegyi Sándor Általános Iskola

Éremeső az Alcsút
Kupán

Hírek Hírek Hírek Hírek

A Pomázi Harcművészeti Sport Alapít-vány az
eseményen az alábi eredmé-nyekkel tért haza:
Késvívás 1 arany, Ditchen Zoltán és 1 ezüst
Metzger Zol-tán. Emeltszintű késvívás 1 arany
Ditc-hen Zoltán. Önvédelem 1 arany, Németh
Csaba és 1 4. helyezés Tóth ildikó.

Helyreigazítás

Lapunk novemberi számában "Mátyás sakk bajnokság" című
írásunkban a végeredmény ismertetésébe hiba csúszott, a
versenyben 2. helyezett Harangozó Zsombor neve sajnálatos
módon kimaradt. A tévedésért a fiatal tehetség elnézését kérjük.
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November 2-án az Alcsút Kupa Nyílt Sport Jitsu gyermek,
ifjúsági és felnőtt magyar bajnokságon A Pomázi
Harcművészeti Sport Alapítvány Alcsútdobozon a 12 arany
7 ezüst és 7 bronzérmet szerzett. A a remekül szereplő gárda
tagjai: Páni Márk , Rozsár Balázs , Ditchen Dániel , Szabó
Márk , Horváth Márk , Geszti Kristóf , Malárik Máté
valamint a felnőtteknél Bibok Dániel voltak

Tanösvény
Pomáz határában

Sokan talán nincsenek is
tisztában azzal a ténnyel,
hogy a Pomáz és Szentendre között elterülő sík
terület rendkívüli természeti értékekkel rendelkezik. E síkság a két település között, a Kő-hegy
lábától egészen a Duna
vonaláig húzódik és jellegét tekintve az alföldi tájakkal mutat rokonságot.
A terület több védett növény- és állatfajunknak is
otthont nyújt, mint például:
réti őszirózsa, budai imola,
mocsári teknős, barna rétihéja. Az élőhelyek Európai
Uniós szinten is olyan kiemelkedő jelentőségűek,
hogy egy részük Natura
2000-es védelem alatt áll.
A területre egy tanösvény
(Tófenék Tanösvény) létesítését tervezzük az Élő Táj
Természetvédelmi Egyesület közreműködésével. Az
útvonal Pannónia-telepről

indul és a Pomáz keleti határában álló Klisza-dombon
ér véget. A tanösvény bejárása kényelmes tempóban
körülbelül 4 óra alatt lehetséges, mialatt érdekes és
hasznos információkat tudhatnak meg a területről.
Megismerhetik a sík mai képének kialakulását, három
tavacska életét, a szikesek és
kaszálók élővilágát, illetve
a Klissza-domb rejtélyes
múltját.
A tanösvény létrehozása a
közeljövőben remélhetőleg
megvalósul, így a természetbarát kirándulók, fiatalok, idősebbek és családosak izzíthatják bakancsaikat,
biciklijüket, vagy pattanjanak lóhátra, mert hamarosan új ismeretket szerezve
barangolhatják be a területet.
Raffa Brigitta
Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar

December 30-án tartottuk meg a Művelődési Házban az inmáron már hagyományos ádventi koszorú készítést. Az érdeklődés évek óta töretlen a program iránt. Gyerekek, szülők és nagyszülők együtt díszitik saját koszorúikat.

Erzsébet bál -

MOZAIK

jótékonyság, figyelmesség

A katolikus keresztény közösség szervezésében Erzsébetnapi Keresztény Bált és jótékonysági estet tartottak a művelődési házban. A belépő illetve a támogató jegyek,
valamint a tombola és az est teljes bevételét nélkülöző
pomázi keresztény családok karácsonyának megszépítésére
kívánják felhasználni. Az estet Vicsi László polgármester
nyitotta meg.

Kérés esetére ingyenes háztól házig szállítást biztosítottak a
vendégeknek és valljuk be ez nemcsak az idős vagy mozgásában korlátozott emberek számára volt komoly figyelmesség, hanem azoknak is, akik nemcsak üdítőt ittak
ezen a mulatságon.

Nagy volt a gázElillant a sofőr

Sajátságos módon értelmezte a gáz árának csökkentését
illetve az olcsón gázhoz jutást egy ismeretlen autós.
November 24-én hajnalban a Katalin bálról hazatartók egy
óriási csattanásra, majd valami fütyülő hangra lettek
figyelmesek. A hangok irányába sietve egy üres Seatot találtak, amelyik láthatóan az útról a járdára felhajtva nekiütközött egy földgáz nyomásszabályozónak, kitörte, majd
nekihajtott a védőfalnak, és egy közlekedési táblának. A gáz
hangos visítással ömlött a levegőbe. Több gépkocsi haladt el
közben a helyszín mellett, akiket segítség reményében megpróbáltak megállítani, sajnos sikertelenül. Szerencsére
hamarosan megérkeztek a rendőrök, a tűzoltók, majd a
katasztrófavédelem is. A rendőrség vizsgálatot indított, és
keresi a gépkocsi vezetőjét, aki most gondolkodhat azon,
hogy a rezsicsökkentés helyes módját választotta-e azon az
éjszakán.
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NYÍLT TÉR

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

December
6. péntek 18:00
Mikulásváró ünnep a Városháza előtt
énekléssel, meleg teával

7. szombat 10:00
Karácsonyi díszek készítése, játszóház,
belépő: 400 Ft
14. szombat 10:00-16:00
Pomázi Advent, színpadi műsorok,
karácsonyi kóstolók, adventi vásár
15. vasárnap 15:00
Nosztalgia délután

16. hétfő 10:00
Kaláka koncert: Szabad-e bejönni ide
betlehemmel? belépő: 1500 Ft

20. péntek 16:00
„2013 Pomáz Éve” rendezvénysorozat
ünnepélyes záró gálaműsora

31. kedd
Szilveszteri bál a Holdvilág-árok OKE
szervezésében
A művelődési ház és könyvtár
december 23-tól (hétfő) január 5-ig
(vasárnap) zárva tart.
Első munkanap január 6. hétfő

Minden kedves
Látogatónknak áldott, békés
Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog Új
Évet kívánunk!
Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
16 Pomázi Polgár

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit szeretnénk köszönteni itt lapunk ha-sábjain is
megosztva a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban
mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog,
hosszú életet kívánunk!
Újszülött babáink 2013. október - november

1. Szabó Virág 2013. október 23.
2. Ludwig Benedek Endre 2013. október 25.
3. Ludwig Boldizsár János 2013. október 25.
4. Tóth Anna Kamilla. 2013. november 8.

Felhívás!

A Pomázi Horgászegyesület tagjainak:
A 2013-as évi összesített fogási naplókat 2014. január 10-ig szíveskedjenek a váltás helyén leadni!
Falics Béla, elnök
(2013. Pomáz, Sport u. 3.)

A Pomáz Körül-Belül rendezői, a POVEK. és az
MTE Pomázi Osztálya túrázni hív mindenkit!

Már ötödik éve

BEJGLIÉGETŐ TÚRA

Most, amikor vége a „2013 Pomáz éve”
rendezvénysorozatnak,
és vége az ünnepeknek,
vége a nagy kajálásoknak,
és itt az új év,
AKKOR is
kezdd az évet egészségesen!

Gyere velünk az ünnepek utáni első szombaton, 2014. január
4-én túrázni! Jöhetsz egyedül vagy családdal.
Csak gyere, és érezd jól magad a természetben!
Várunk mindenkit 2014. január 4-én reggel 9:30kor a Piac-térre.
(Aki kocsival érkezik vagy lusta, az jöhet 9 óra 50 percre
a Vróczi úthoz, az aszfaltos rész végéhez.)

Tervezett útvonal 3 távon
1. sétáló:
Pomáz; Vasas szakadék, Kőhegy, Pomáz 8 km és
2. kiránduló: Pomáz, Lajos forrás, Cseresznyés á., Vasas szakadék, Kőhegy,
Pomáz 12 km
3. túrázó:
Pomáz, Csikóvár, Bölcső-hegy, Lajos forrás, Cseresznyés á.,
Vasas szakadék, Kőhegy, Pomáz 16 km
Idő: a résztvevőktől, az időjárástól és a Kő-hegyen elfogyasztott folyadéktól
függően 6-8 óra.
Információ: 06 20 532-2691 telefonszámon
plujo@freestart.hu e-mailen
http://pomazk-b.hupont.hu honlapon

HIRDETÉS
MERJEN MOSOLYOGNI! CALMO-DENT FOGÁSZAT
ÉV VÉGI AKCIÓK
Pomázon, a Radnóti u. 17-ben várjuk szeretettel régi és új pácienseinket! Barátságos légkör, kedvező árak, bejelentkezés alapján,
várakozás nélkül.

- ultrahangos fogkő eltávolítás a fogak polírozásával 7.000 Ft.- esztétikus, fényrekötő tömések prémium minőségű japán Estelite Sigma
Quick tömőanyaggal 10.000 Ft.-15.000Ft-ig
- hagyományos fémkerámia ( porcelán ) fogpótlás 25.000 Ft./db
- teljes, kivehető műanyag protézis 55.000 Ft.-/db
- tejfog tömés 4.000 Ft./db
- barázdazárás gyerekeknek 3.000 Ft.-/db
- a legújabb technológiájú fémmentes, számítógéppel készülő, tökéletesen
esztétikus cirkon fogpótlások egyedülállóan kedvező áron csak 40.000 Ft.-/db
- fogfehérítés „fogbarát” anyaggal 35.000 Ft.-, otthoni sín használatával
- nyálkahártya kezelések, gyökércsatorna fertőtlenítés Fotosan lámpával
- gyökérkezelés 10.000 Ft.-/ csatorna

Rendelési idő: hétfő, szerda: délelőtt, péntek: délután
www.pomazifogaszat.hu, Tel.:06-20-321-4516

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!

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

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

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.

Vörösmarty
gyógyszertár

svs

2013 Pomáz,
Vörösmarty u. 12.
Nyitva tartás:
Hétfõ–péntek: 8–17 óráig,
szombaton: 8–11 óráig.

Telefon: 26-326-402

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

December 8-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
December 15-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
December 22-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
December 24-én 13.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
December 25-én és 26-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
December 29-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Január 1-én 8.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,

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

Pomázi Polgár 17

HIRDETÉS

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

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
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

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

ENGLISH AS THEY
SPEAK IT
Beszélgetési órák 30
külföldi év
élettapasztalata alapján.
Tel.: 06-26-323-273,
06-30-421-7096

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052

Könyvelés
teljes körűen,
20 év gyakorlattal.
Murányi és Társa Bt.
Tel.:06-20-968-9811

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

Tetőfedő-bádogos-ács

e-mail:badogosbela@freemail.hu

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

REDŐNYÖK

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

e-mail:

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

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

Pomázon a Beniczky utca
23-ban csendes, udvari 54
nm-es 1+2 félszobás felújított házrész 200 nm önálló
kerttel, pincével 10.9 millió
forintért eladó.
Tel.: 06-30-9421-362

Hirdessen a
Pomázi
Polgárban!
Tel.:
06-20-3405288

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

Evangélikus
istentisztelet

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

pomazi.polgar@freemail.hu

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

bruttó

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

HIRDETÉS
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