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Nyugodt, emelkedő ívű pálya

- Emlékszem, régen milyen
parázs viták voltak a pomázi képviselőtestületekben, helyes volt-e vagy sem
megengedni, hogy a környékbeli településekről hozzánk hordják a szemetet. A
lakosság egyik része megértette, hogy pénzt kapunk
érte, mások hangoztatták:
szemétlerakók lettünk. Viszontagságos évek után
most messziről látható,
hogy rekultiválják az „illatos” hegyet.
- Ebben az évben befejezik a
beruházást. Az Alcsevica
későbbi útjainak tetejéről a
humuszt legyalulták és befedték vele a dombot. Ez a
felső réteg, amelybe fűmagot vetnek. Remélem, mához egy évre a tájba illő zöld
dombot fogunk látni.
- Mit kezdünk vele?
- Több elgondolást mérlegelünk. Egyenlőre az a biztos,
hogy jövőre szánkózni, síelni lehetne rajta. Fát nem
ültethetünk bele, mert a
gyökérzete átfúrja a vékony
termőtalaj alatti védő fóliákat. Lesznek rajta olyan
műtárgyak, amelyek segítik
a szemétből feltörő gázok
4 Pomázi Polgár

elemzését. A „lomosok” eltűnnek, mert nem marad
válogatni való. A bódék
elbontását az önkormányzat
ösztönözni fogja. Az odavezető utat megjavíttatjuk. A
környék teljesen megváltozik.
- Két legyet ütöttek egy csapásra. A humusz elhordásával az Alcsevica útjainak a tükrét is elkészítették.
- A tulajdonosok megközelíthetik a telkeiket. Az eltűnt
karókat pótolhatják. Jövőre
megalakulhatnak a közmű
társulatok, belátható időn
belül elkezdhetik az építkezést. Ezáltal az önkormányzat telkei is felértékelődnek, végre nyereségünk
lehet az Alcsevicából.
- Most válik igazzá az, amit
évekkel ezelőtt a vevőknek
ígértek: jó befektetés lesz
ötezer forintos vételáron
vásárolni telkeket.
- Akkoriban nyíltan megmondtuk, hogy közművesítetlen házhelyeket hirdetünk, amelyekre hosszú idő
múlva lehet építeni.
- Lassan kialakulnak a turistáknak érdekes látnivalók. A Majdánon az Árpád szobor, a Kőhegy a
kilátóval és zászlóval, a
felújított kastély és iskola, a
Kliszán az Árpád-kori romok, a Honalapítás emlékművel és az országzászlóval, a szemétlerakó eltűnik. Pomáz idegenforgalma
növekedhet?
- Ez főként régészeti kérdés.
Arról tudok, hogy a 2014 és
2020 közötti időben a turisztikai fejlesztésű beruházásokra is érkezik pályázati
pénz. Akkor le lehet ülni a
Pest Megyei Múzeum vezetőivel, hogy miként lehet
feltárni, látogathatóvá tenni
az emlékeinket. Nagyon
gazdagok vagyunk természeti értékekben és római,
középkori romokban. Hasznos lenne mindezeket jobban bekapcsolni az országos
turisztikai
útvonalakba.
Találkoztam olyan 6-8 éve
Pomázon lakó polgárral, aki
nem tudta, hogy kastélyunk
van. Megkérdezte tőlem,

hogy hol? És hányan hallottak a fokozottan védett Marschalkó házról, az Almásy
kúriáról, vagy a Laszlovszky házról? Az Árpád szobor a turisták kedvelt helye
lett, ahonnan a legszebb
látkép nyílik Pomázra. A
helybeliek is kedvelik a
helyet. Emlékszem rá, menynyi vita volt arról, hogy hol
legyen a helye. Voltak azóta
letűnt pártoknak olyan képviselői, akik Árpád szobrának felállítása ellen is tiltakoztak. Össze lehetne fogni közeli településekkel az
idegenforgalom fejlesztése
érdekében.
- A kastélyt 2006 végére
pályázati pénzből szépen
felújították. A Teleki család
idelátogató tagja elismeréssel nyilatkozott a munkáról.
Jelenleg nyereséget hoz a
városnak?
- Most évi 2-3 millió ráfizetést jelent. Amíg az étterem is működött, sikerült
nullára kihozni a mérleget.
Télen kevés a bevétel, a temperált fűtése is napi több
tízezer forint. Az évi 35-40
esküvő és a György Ádám
Akadémia sokat segít. Az új
vezetőnek, Bába Sándornak
egyik fontos feladata, hogy
a téli kihasználtságot javítsa. Felvetődött a bentlakásos magas szintű angol
nyelviskola szervezése, hétvégeken pedig szállóvendégek fogadása.
- Az okmányiroda beilleszkedett a városháza működésébe?
- Lassan a teljes földszintet
elfoglalja a kormánypont,
mert mire ezek a sorok megjelennek, visszaköltözik a
gyámhivatal is. Én örülök
annak, hogy a gyámhatósági
ügyeket ismét itthon intézheti a pomázi lakosság. A
régihez képest az a különbség, hogy az okmányiroda
és a gyámhatóság nem az
önkormányzat, hanem a kormány felügyelete alatt dolgozik. Egyébként semmi
zavart nem jelent, hogy egy
házban működünk.
- Két napig zárva volt a művelődési ház, mert javítottak

a fűtésen. Valóban melegebb lett a termekben?
- Az épület régen megérett a
bontásra, de a sürgős renoválása is 240 millió forintba
kerülne. Ha pedig közösségi
teret álmodunk, ami művelődési és ifjúsági ház, könyvtár, esetleg sportcsarnok,
úgy 600-800 milliót követelne. Lassan 18 ezren élünk
Pomázon, nagyon kellene
egy ilyen létesítmény. Ennyi
pénzünk nincs, így a legszükségesebb javításokra
szorulunk. Tavasszal megrendeljük a vizesblokk teljes
átépítését, aztán a nyílászárók következnek. Ha valamit megbontunk, azonnal új
problémák kerülnek elő.
Most a fűtés víztartályait
hegesztettük be. Még várunk két pályázatunk elbírálására. Ha nyerünk, előbb
az orvosi rendelőt korszerűsítjük, majd a Hétszínvirág
óvoda következne.
- Mit üzen a lakosságnak az
új év első hónapjában?
- Megköszönöm a pomáziak
nagy részének a hét éves
kitartást és türelmet, amit
tanúsítottak. Az önkormányzat 1990 és 2002 között Kulin Imre vezetésével semmilyen adósságot nem halmozott fel. 2002 és 2006 között
a rossz szerződések és hitelek miatt 3 és fél milliárd
adósság gyűlt össze. Nagy
segítség érkezett az államtól, de mi is sokat fizettünk
az Ipoly Holdingnak, az
Estivillnek és másoknak.
Túléltük. Volt közvilágítás,
szemétszállítás, kátyúzás,
elkerültük a csődöt. Mostanában az ÖNHIKI-s pályázatokon is nyertünk több
tízmillió forintot. Megcsináltattuk az utcanév táblákat, az eligazító oszlopokat, javítottunk az útjainkon,
az összes kátyút kijavíttattuk. Szebb karácsonyi kivilágítást rendeltünk, nincs
egy hónapnál régebbi kifizetetlen számlánk.
Az idén nyugodt, emelkedő
ívű pályát befutó évre számítok az önkormányzat és a
város életében.
Vicsotka Mihály

Az ötödik ciklus következik?

Hadházy Sándor 1998 óta fideszes
parlamenti képviselője Pest megye
11. számú választókerületének. Eddig 16 évet töltött az országházban.
Kétszer akkor is nyert a Dunakanyarban, amikor a pártja az országos választást elvesztette. Most negyedik ciklusa végéhez közeledve
megkértük a képviselőt, hogy beszéljen a pályája tapasztalatairól.
- Önkormányzati tapasztalattal, s megyei képviselői múlttal vállalkoztam
arra, hogy 1998-ban induljak az országgyűlési választáson. Ma már tudom,
hogy akkor az nagyon nyugodt, „békebeli” kampány” volt. Szorgalmasan
ragasztgattuk a plakátokat, hordtuk a
szórólapokat, fórumokon mondtuk el
milyennek látjuk az ország helyzetét,
mit változtatnánk. Később hasonló
légkört találtam a parlamentben is.
2002-ben számunkra ismeretlen és
szokatlan választási hadjárattal szembesültünk. Megváltozott a stílus, a
tempó, a hangulat. Olyan mozgósítás
zajlott a hátunk mögött, amelyről csak
sejtettük, hogy veszélyes is lehet. Szerintem ez volt a legdöntőbb elem,
amely a jobboldal vereségéhez vezetett. De még mindig nem volt annyira
személyeskedő, lejárató és gátlástalan,
mint az utána következők.
- Milyen változásokat indított el a
2002-es váratlan vereség a Fidesz
politikájában?
- Megtanultuk, hogy a négy évig végzett tisztességes és eredményes kormányzati munka nem feltétlen biztosíték a választási győzelemhez. Hamarosan mi is kiküldtük az embereinket
Nyugat Európába és az Egyesült
Államokba, s megtanultuk, hogyan
kell a választókat megszólítani és
meggyőzni, az aktivistákat megtalálni
és bevonni a munkába. Szervezetten
stratégiai elemeket felvonultatni. Nagyon fontosnak tartom a 2003-as évet.
Megszólítottuk azokat a politikai
erőket, amelyekről feltételeztük, hogy
képesek nemzeti politikát folytatni.
Kinyitottuk a Fidesz kapuját, és szövetségre léptünk velük. Kockáztattunk,
hiszen az MDF és a KDNP előtte ellenfelünk volt. A taglétszám jelentősen
bővült, a Fidesz lett a legnagyobb és
legszervezettebb erő. Ez önbizalmat
adott, de nem bizakodtunk el.
- 1998-ban kormánypártiként kezdett.
Milyenek voltak azok az évek?
- A bizottsági munkában nagy szabadságot kaptunk. Mindenki előállhatott a
javaslataival, s ha jónak találták a
munkacsoport kidolgozta. Aztán elkezdhette a törvényelőkészítő munkát.
Személyes sikerem, hogy a Széchenyi
terv turisztikai fejezetének kimunká-

lásában részt vehettem. Sikerült meggyőzni a minisztereket, hogy az idegenforgalom fontos ágazat. A rendszerváltás után a gyengén fizető lengyel,
keletnémet, román turizmus megszűnt,
új kínálatot kellett teremteni a megváltozott igényekhez alkalmazkodva.
Ezért jelentős lépéseket tettünk a
termálfürdők és a szálláshelyek fejlesztésére. Nagyon sok pályázó nyert
megújultak a létesítmények, sajnos a
2002-es választás után a Medgyesi
kormány leállította a folyamatot.
- Nyolc év ellenzéki lét következett.
Azt, hogy élte meg?
- Nehezen. Elsősorban azért, mert látnom kellett, hogy a szocialista kormányok tönkretették az országot.
Nyolc ezer milliárd forint áramlott az
országba, amellyel meg lehetett volna
erősíteni a gazdaságot, vagy csökkenteni az államadóságot. Ennek a rengeteg pénznek mégis annyi „eredménye” lett, hogy az államadósság 53
százalékról 83 százalékra nőtt. Pedig a
költségvetési hiány és az államadósság
kozmetikázására áfa visszatartás címen
100 milliárd forintot is kivontak a vállalkozási szférából. A gazdasági káosz
mellett az ország erkölcsi, politikai
mélypontra került. Minderre mondták
az emberek 2010-ben, hogy ebből elég
volt!
- A kétharmados győzelem történelemformáló esély, de nagyon veszélyes is
lehet., ha elszalad a ló! Milyennek
látja az elmúlt négy évet?
- Remélem, hogy az emberek nem bánták meg a 2010-es döntésüket. Az eddig mutatott teljesítményünkkel talán
nem okoztunk csalódást. Most nem az
eredményeket sorolnám, hanem arról
szólnék, hogy a rendszerváltás a gazdasági és politikai hatalom átmentését
szolgálta, s rengeteg megoldatlan fela-
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datot eredményezett. Ezeknek az orvoslására a négy év nagyon kevés volt.
Ráadásul dömpingszerű munkára
kényszerültünk a parlamentben, ezért
finomítani valók vannak a meghozott
intézkedésekben is. Az új alkotmány is
azt követeli, hogy minden jogszabályt,
törvényt hozzá igazítsunk. A négy év
az ország talpra állításában volt nagyon sikeres, remélem,hogy az emberek
a tavaszi választáson a szavazataikkal
az igazamat visszaigazolják.
- A hosszú politikusi pálya változtatott
a természetén?
- A kíváncsiság és a tudásvágy bennem
is munkál. Amikor az emberek ezeket
kielégítik, általában boldogok. Ám a
politikában vannak olyan információk,
amelyeknek tudása megkeseríti az
ember életét. Esetenként arra gondolok, hogy ezt vagy azt jobb lett volna
nem tudnom. Olyan a természetem,
hogy nagyon átérzem mások örömét,
bánatát. Szomorúsággal tölt el, hogy
ha nem tudok olyan ügyekben segíteni,
amelyek már megjártak minden közigazgatási és jogi fórumot. Pedig ezekben is lehet igaza a vesztesnek. Nem
mindegyik ügyvéd tesz meg mindent
az ügyfeleiért. Döntő, hogy megfelelő
ügyvédet válasszunk. A magánéletemen is változtatott az elmúlt időszak. A
munkám sok feszültséggel jár, s ez otthon is érződik. Hiába küzd az ember
ellene gyakran hazaviszi a problémákat. Hála és köszönet a hozzátartozóimnak, főleg a feleségemnek, hogy ezt
elviseli. Lehetne jobban alkalmazkodnom, mert a családnál nincs fontosabb
az ember életében.
- Mégis indul a választáson ötödször is!
- De mielőtt igent mondtam rá leültem
a feleségemmel és a hozzátartozóimmal és megbeszéltük a dolgot.
Vicsotka
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Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Viasz Tibor

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Turcsány Péter

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

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Sarkadi Attila Ferenc

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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FELHÍVÁS

Pomáz választópolgáraihoz

Pomáz Város Választási Irodája felhívással fordul a
település választópolgáraihoz, hogy vegyenek részt pártoktól független tagként, a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § szerint megválasztásra
kerülő szavazat-számláló bizottságok munkájában.
A képviselő-testület által megválasztott tagok megbízatása
a következő általános választásra megválasztott választási
bizottság üléséig tart.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok munkájára 2014. évben az országgyűlési képviselők, az Európai
Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek választásán számítunk.
A képviselő-testület a tagokat előreláthatólag 2014. év februárjában tartandó ülésén választja meg.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken, jelentkezni folyamatosan, de legkésőbb 2014. február 15. napjáig személyesen
lehet.
Elérhetőségek: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője, telefon: 06 26 814-385
Helyi Választási Iroda, Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013
Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. ( II. em. jegyzői iroda )
Telefon: 06 26 814-367; 814-310

Pest Megyei Kormányhivatal
Pályázati felhívása

A Pest Megyei Kormányhivatal művészeti versenyt hirdet három kategóriában, általános- és középiskolás diákok számára.
I. kategória: alsó tagozatos diákok
II. kategória: felső tagozatos diákok
III. kategória: középiskolás diákok (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
A pályázatra beadott művek témája: " Az én iskolám"
A verseny fővédnöke: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
Választható technikák: rajz, festmény, fotó (színes,
fekete-fehér), montázs ( fotó, sajtó), makett, plasztika
A nevezéseket 2014. január 20-áig várják a csatolt
nevezési lapon az alábbi e-mail címekre:
nyerges.dorottya@pmkh.hu;, szabo.zoltan@pmkh.hu;
A pályaműveket személyesen, illetve - amennyiben
megoldható a biztonságos csomagolás- postai úton kérjük eljuttatni a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályára ( 1052 Budapest, Városház u. 7. )
Beküldési határidő: 2014. február 10.
Eredményhirdetés: 2014. március 11-én.

Duró Imre

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

ÖNKORMÁNYZAT

Hírek
röviden
Ajándék

Beszámoltak a nemzetiségi
önkormányzatok

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselői személyesen vitték el a körzetükben élő közel hetven 90
év feletti idős embernek az
önkormányzat által adott
ajándékcsomagokat.

Együttműködés

Pomáz képviselőtestülete
jóváhagyta a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő együttműködési
megállapodást és felhatalmazta polgálmesterét
az okmány aláírására.

Szerződés
Pilisszentkereszttel

Feladatellátási szerződést
köt egymással Pilisszentkereszt és Pomáz önkormányzata. Ez alapján bizonyos szociális feladatokat továbbra is a Pomázi Gyermekjóléti Szolgálat látja el.

Ajándék
Németországból.

Több mint 350 cipősdobozt érkezett német
testvérvárosunkból. Az
ajándékokat személyesen
a polgármesterük hozta
el. Köszönet érte! A csomagokat városunk rászoruló családjainak a Katolikus Karitász juttatta el.

Az otthon melege

Pomáz város önkormányzata rászorulóknak ingyen tűzifát biztosított az
erre a célra elkülönített
keret felének felhasználásával. A tűzrevaló még
karácsony előtt eljutott a
családokhoz ezzel is hozzájárulva az ünnepi otthon melegéhez

Ünnepi fények

Ünnepi hangulatot varázsolandó harminc oszlopra szerelhető s három
a fő utca fölött átívelő új
karácsonyi díszkivilágítást helyezett ki a az ünnepek alkalmával Pomáz
város önkormányzata .

Változik a Sashegyi iskola neve

A novemberi üléssel ellentétben december
12-én bőven akadt napirendi pont pomáz
város képviselői számára. A húsz előterjesztés között akadt feladatellátási szerződések megkötése, alapító okirat módosítás, és ingatlan értékesítés is.
Az év végén kötelezettségüknek eleget téve
a nemzetiségi önkormányzatok beterjesztik
beszámolóikat éves tevékenységükről a képviselőknek. Az idén sem volt ez másképp: a
német a szerb a cigány és a szlovák kisebbségek anyagait a testület elfogadta. Az ülésen a nemzetiségek vezetői közül Szlávikné
Katona Mária a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jelent meg, ő szóban is kiegészítette írásos anyagukat, mivel annak
lezárása óta is több esemény történt. Halászné Gambár Mária az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke megköszönte a Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület tagjainak valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak azt, hogy a Sváb
Kereszt környékét egész évben rendben
tartják.
Döntést hozott a testület a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjakról. Egy ad hoc bizottság készítette elő: kik kaphatnak a pályázók közül két kategóriában támogatást. A
végső javaslatot pedig az Oktatási Bizottság
terjesztette be. Összesen 29-en nyertek el
különböző összegeket a 31 jelentkező közül.
A következő napirendi pontnál Szabóné Dr.
Bartholomaei Krisztina jegyző elmondta,
hogy jogszabály kötelezi az önkormányzatot
a tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos szabályok megalkotására. Bár nem gyakori Pomázon a filmforgatás közterületen azért
előfordult már korábban is. Például Az ajtó

című Szabó István által rendezett alkotás
több jelenetét is városunkban vették föl. A
közterület foglalási díjat bár törvény szabályozza, de az önkormányzatot illeti.
Módosítani kellett a szociális igazgatásról
szóló rendeletet a törvényi szabályozás változása miatt. Az önkormányzat által adható
pénzbeli és természetbeni támogatásokat
összevonták, emiatt az átmeneti és a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összeolvad önkormányzati segély néven.
A szociális parcella kijelöléséről szóló napirend lényege: az önkormányzatoknak
parcellát kell biztosítani azok számára,akik
önerőből illetve a segélyből nem tudják eltemettetni hozzátartozójukat és saját maguk
végzik a szertartást. Pomáz abban a sajátságos helyzetben van, hogy valamennyi temetője egyházi kézben van. Vicsi László elöljáróban elmondta: levelet írtak a három egyháznak kérve őket, hogy biztosítsanak helyet a parcellának.
Megváltozik, jobban mondva módosul a
neve a Sashegyinek. A 2014/15. tanévben
indítandó rendészeti szakközépiskolai képzés és a szakképzés megszűnése indokolta,
hogy az intézmény Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és Rendészeti Szakközépiskola legyen. Ehhez kérte véleményezését a város önkormánzatának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A továbbiakban a testület elfogadta 2014-re
vonatkozó munkatervét majd megszavazta
az önkormányzat és a Szent Miklós Alapítvány közötti családsegítési feladatellátási
szerződést.
pp
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KULTÚRA

Csetlő-botlóból Topánka

November 30-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját
az Opanke magyarul topánka. Öregek és aprótalpúak, táncosok,
zenészek, határainkon innen és túlról, szerbek és magyarok
mind együtt voltak a Pomázi Művelődési Házban. Az ünneplő
Opanke táncosain kívül színpadra léptek régi tagok, a szerb
Vrbasz tánccsoport, Farkas Annamária népdalénekes, a Vuicsics
és a Söndörgő együttes. Az együttes alapítója Sosity Anica
lapunknak elmondta, hogy voltak szép sikerek és bizony mélypontok is, de a Csetlő-botló néven induló együttes mindvégig a
hagyományőrzés útját járta, és távlati terveikben is ez a céljuk
amit nem csak szerbként, magyarként de pomáziként is fontosnak tartanak.
G.S.

Egy órányi varázslat

Bejárták zenéjükkel az egész világot: Európát, Ázsiát, Amerikát, Tajvant, Venezuelát, Japánt és Argentinát. Ezer dalt írtak,
szereztek, játszottak és játszanak 1969, vagyis a megalakulásuk
óta. A Kaláka generációk gyermekeinek és felnőtteinek fülébe,
lelkébe rejtette a sok csodát.
Ebből a hihetetlenül színes és tágas repertoárból válogatott a
pomáziaknak „Szabad-e bejönni ide betlehemmel” címmel
Gryllus Vilmos és Dániel valamint mostani zenésztársaik Becze
Gábor és Radványi Balázs december 16-án a művelődési házban. Hiába a barátságtalan, ködös idő odakint, bent, a zsúfolásig
megtelt teremben a napsütéses jókedv volt az úr.
Sz.T.

Petrás Máriáé a
Prima Primissima díj

Petrás Mária kapta 2013-ban a Prima Primissima díjat
magyar népművészet és közművelődés kategóriában. A
rendkívül rangos elismerést a pomázi művész december 6án vette át a Művészetek Palotájában.
A díjra jelölték még Dr. Hoppál Mihály néprajzkutatót és
Kiss Ferenc népzenész- zeneszerzőt. Petrás Mária lesz a vendége a Magyar Kultúra Napjának Pomázon a művelődési
házban,ahol a képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítást is megtekinthetik a látogatók.

Szaxofonverseny

A pomázi Teleki-Wattay kastély adott otthont az V. Országos
Szaxofonversenynek november 30. és december 1. között.
Pénzelik Réka az I. korcsoport Jazz kategóriában 3. helyezett lett, ezen kívül a legfiatalabb előadónak járó különdíjat is megkapta jazz kategóriában. Felkészítő tanára Pozsár
Eszter volt.
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DIÁKHÍREK

Aikido, sakk, akrobatikus rock and roll

Újdonságok, érdekességek a német suliban

A német iskola magas szintű oktatónevelő munkára törekszik. Szeretnénk bemutatni azokat az újdonságokat, illetve már működő, bevált
érdekességeket, amelyek hozzájárulnak a színvonal emeléséhez, emellett
kellemesebbé teszik, színesítik az iskola mindennapjait.
Az idei tanévtől kezdve hetente két nap
pszichológus dolgozik az iskolánkban.
Zsuzsa néni abban nyújt segítséget,
hogy az iskola hatékonyan működő
közösség legyen, ahol gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát. A közös
munka célja, hogy minél előbb felismerjük a tanulási, beilleszkedési, magatartási vagy érzelmi problémákat, és
az enyhébb eseteket helyben, az iskolában kezeljük. Az iskolapszichológus
munkája során a gyerekek lelki egyensúlyának megtartásával, helyreállításával, mentálhigiénés ellátásával foglalkozik. Főként egyénileg foglalkozik a
tanulókkal, így beszélhetnek a tanulási
nehézségeikről, érzelmi válságaikról,
beilleszkedési nehézségeikről. Vannak
olyan témák, amelyeket kisebb csoportokban vagy osztálykeretben beszélnek
meg. Többször meglátogatta például a
8. osztályt, pályaválasztási bizonytalanságaik tisztázása érdekében. Bizo-

nyos esetekben a családtagokkal együtt
történik a probléma kezelése.
A részképesség-zavarok (diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia) javításával 3
csoportban heti két alkalommal fejlesztőpedagógus foglalkozik. A fejlesztés célja, hogy a gyerekek jobban
teljesítsenek a tanítási órákon. A foglalkozások jó hangulatban telnek, a
kötetlen, játékos formában végzett
feladatok nem megterhelőek, úgy
fejtik ki fejlesztő hatásukat, hogy a
gyerekek közben nagyon jól szórakoznak.
Az önálló tanulási szokások kialakítása
és fejlesztése érdekében tanulásmódszertan szakkörön is részt vehetnek tanulóink. Itt megismerhetik, hogy hogyan kell egy-egy tantárgyra készülni,
mi kell ahhoz, hogy eredményesebb legyen a tanulási folyamat.
Színesebbé vált a délutáni szakköri
kínálat is. Az eddigi felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozások mellett
nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés. Heti három délután
biztosítunk sportolási lehetőséget az iskolában.
A mozgáshiányos életmód és egyéb
okok következtében évről évre egyre
több gyereknél tapasztalható valami-

lyen szintű mozgásszervi elváltozás,
amely idővel súlyos, visszafordíthatatlan deformitássá válhat. A mozgásában
gátolt fiataloknál a betegségükkel
együtt járó lelki károsodások számos
kedvezőtlen személyiségjegy kialakulását is eredményezhetik. A mozgásszervi elváltozások kezelését, a deformitások korrigálását a mozgás segítségével, speciális mozgásanyaggal
tudjuk megoldani iskolánkban gyógytestnevelés foglalkozásokon, heti 5
órában. Itt gyógytestnevelő irányításával végzik a tartásjavító, kondicionáló,
koordinációs képességeket javító, prevenciós és korrekciós gyakorlatokat a
tanulók. A foglalkozások igen kedveltek a gyerekek körében, mert változatos mozgásanyaggal, speciális játékokkal fejlesztjük a résztvevőket. A
hagyományos gyógytestnevelési anyagon túl a legfrissebb, a gyakorlatban
már eredményesen alkalmazott módszerek, gyakorlatok változatossá, élvezetessé teszik a jó hangulatú órákat.
Térítés ellenében tanulóink részt vehetnek ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus rock and roll, úszás, aikido,
sakkfoglalkozásokon is.
Kamaszodó tanulóink megbeszélhetik
az őket foglalkoztató kérdéseket a tini
szakkörben, vagy kibeszélhetik magukat a traccspartin.
Becze Éva anyanyelvi bábszakkört vezet, ahol német meséket keltenek életre
a gyerekek saját készítésű bábokkal.
Akinek kedve támad, az iskolában történtekről cikket írhat az online iskolaújságba. A diák szerkesztőbizottság
kéthavonta elbírálja a beérkező meséket, verseket is, és a legjobbak megjelennek az iskolaújságban.
Február hónaptól az Öveges-program
keretében rendhagyó természettudományi órákon vehetnek részt tanulóink
és tanáraink a Szentendrei Móricz
Gimnázium természettudományos laboratóriumában.
Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Mikulás kupa

2013. december 7-én a Mátyásban az első Mikulás kupa
sakk viadalra gyűltek össze a pomázi sakkot szerető gyerekek. Nehéz küzdelemben, 7 forduló után dőlt el a helyezések sorsa. A verseny szervezését és lebonyolítását ismét
Nizák András sakkoktató és Selley László vállalta magára.
A sportszerű viadalban a „sashegyis” Géczy Zalán (4.o.) lett
a győztes 21 ponttal, második helyezett lett három Mátyás
sulis: Ferencz Dávid (4.b) Milán Ompoly (4.b), Harangozó
Zsombor (3.b) 17 - 17 ponttal míg a bronzérmen egy-egy
ponttal lemaradva szintén két „mátyásos”, Gardev Dániel
(3.c) és Milán Attila (4.a) osztozott.
Mátyás király Általános Iskola
Pomázi Polgár 9

POMÁZ ÉVE 2013

A mi évünk volt

Lassan véget ér 2013, Pomáz város éve. Ha visszatekintünk
a mögöttünk hagyott időszak közös eseményeire, büszkeséggel látjuk a hónapról-hónapra megvalósult programok
történéseit, eseményeit. Az élmények nem egyidősek a
programmal: az elő- és utóélet túlnő a pillanaton. A város
évének utolsó rendezvényére december 20-án 16 órától a
művelődési házban került sor. A Pomáz Tv- filmjeivel újraélhettük az eseményeket. A legemlékezetesebb pillanatokat
az év fotókiállításával idéztük fel. Elkészítettük az ÉV legnagyobb emléklapját.
Felállítottuk a város évének emlékoszlopát, melyre minden
jelenlévő felhelyezhette az önmaga, vagy csoportja dísz
szalagját, ezzel is kifejezve településünk aktivitását, sokszínűségét és összetartását. Öröm volt látni minden résztvevőt, kicsit és nagyot, civilt és intézményt, pomázit és -e
földön kívüli Pomáz barátot, aki idejét, tehetségét, munkáját
adta az év során a városért. Személyesen adtuk át például a
táblaavató, a civil farsang, a 2013 perc foci, a gyermeknapi
események, nemzetiségi fesztivál, a piknik, a városnapi programok, a szüret, vagy a művészeti pályázatok résztvevőinek,
szervezőinek nagyrabecsülésünk emléklapjait.
Fáj a szívünk hogy vége, de egyben büszkék is voltunk, hiszen Vicsi László polgármesterünk stílszerűen 13 órakor a
Pomáz vége táblánál átadta Csobánka vezetőjének a stafétabotot. 2014 az ő évük lesz. 2013 pedig a miénk volt, Pomáziaké.
G.S.

Pomáz éve 2013 irodalmi pályázatának győztes műveit a
következő számunkban közöljük.
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Itt járt a mikulás

ÜNNEP

Adventi sokadalom

Lehet örömmel felszabadultan készülni meghitt ünnepünkre
a görcsös ajándékvásárlás és plázákban való lökdösődés
helyett? December 14-én a művelődési házban megkaphattuk a kérdésre a választ. Hát persze hogy lehet, nemhogy
lehet, kell is. Gyermekműsorok koncertek karácsonyi kirakodóvásár forró tea, sütemény és még sok finomság várta az
érdeklődőket egész nap.

Polgármester Mikulás

December 6-án este megérkezett a Városházára a Mikulás.
Ezúttal hintóját nem rénszarvasok, hanem lovak húzták.
A várakozó gyereksereg verssel, és énekkel köszöntötte,
majd átvették ajándékaikat.

Tűzoltó mikulás

Bár az ő védőszentjük nem Szent Miklós püspök, a tűzoltó
Mikulás megállta (ülte) a helyét a gyerekek nagy örömére.
Pomázi Polgár 13

SPORT

Bronzérem
a fiataloknak

A Veres Péter Gimnázium szervezésében megrendezésre
kerülő Utánpótlás 15 Futsal Kupa mezőnyében december
14-én a Pomáz- ICO SE a harmadik helyet érte el. Kóczián
Gábor lett a torna gólkirálya.

Éremeső a pomázi
cheerledereknek

A cheerleading, magyarul hajrázást, vagy szurkolást jelent.
Magyarországon viszonylag új, az USA - ban pedig nagy
múlttal rendelkező önálló stílus, sporttevékenység, mely
szorosan kapcsolódik más csapatsportágakhoz. Például:
amerikai futball, kosárlabda, kézilabda, futball. Jellemzően
a sportesemények szünetében találkozhatunk vele, a közönség szórakoztatására, és buzdítására szolgál, mely ma már
önálló sportágként is működik. Olyannyira, hogy már országszerte számtalan klub, társaság, egyesület alakult,
többek közt Pomázon is. A Diamond TSE versenyzői az érdi
II. ÉTC Cheerleading Championship nemzetközi versenyen
számtalan dobogós helyezést értek el. 5 országból 400 versenyző érkezett erre a tornára, ahol a pomáziak négy ezüst
és négy bronzérmet szereztek.
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Hosszú Zoltán a
dobogó legfelső fokán

A kyokushin karate versenyein teljes erőből megütik és
megrúgják egymást a versenyzők. Igazi valós, életszerű
küzdelem zajlik. Aki oda mer állni, harcolni, az bátor
ember. Kemény összecsapások, kemény találatokkal,
esetleg sérülésekkel. De minderre fel lehet edzésen készülni. A heti 2 alkalom egy jó alapot ad ahhoz, hogy erős
emberré váljon bárki, akit ha bármilyen támadás ér az
életben, el tudja azt hárítani. A pomázi Hosszú Zoltán
bebizonyította, hogy kemény munkával idővel a várva
várt siker elérhető.
Október 26-án Nacsády Júlia, Nacsády Ágnes és Hosszú
Zoltán Karcagra utazott a Délegyházi Karate Sportegyesület
tagjaként a „XIII.NAGYKUN KUPA" gyermek, serdülő,
ifjúsági, junior, felnőtt, nyílt nemzetközi kyokushin bajnokságra. A lányok életük első versenyén vettek részt, ennek ellenére kitettek magukért, szépen versenyeztek, de a dobogóról még lemaradtak. Hosszú Zoltán már kétszer ezüstérmet szerzett és végre ebben az évben sikerült aranyéremmel távoznia. Zoli fiatalon birkózott és csak felnőtt fejjel
kezdett el karatézni 3 évvel ezelőtt, ami már önmagában
nagy teljesítmény. Családapaként, szülőként nehezebb plusz
időt szakítani a sportra, a versenyzésre pedig még nehezebb.
Sokat készült család, munka mellett erre megmérettetésre, s
ez végül meghozta az eredményét.
Hagyományos (immáron a harmadik) karate évzáró vacsoránkat tartottuk Pomázon december 14-én a Viking étteremben. Szeretném megköszönni Murányiné Kövi Heninek és
minden segítőnknek az este megszervezését. Közel 100 fő
ünnepelte az éves munkát. A pomázi karatés csapat, a szü-

lők, a sportolók egy igazi családias közösséggé fejlődött. A
mai világban, ahol az emberek bezárkóznak, kevesen vesznek részt közösségi eseményeken, ez egy remek dolog.
Várjuk a jelentkezését azoknak, akik szeretnének karatézni
és közösségünk tagjává válni. Pomázon a Művelődési Házban gyermektől felnőttig szerdán 17:00-19:00-ig és pénteken 16:30-17:30-ig, ovis csoportunk edzései szerdán
17:00-18:00-ig látogathatók. Edzők: Marossy Károly 4. Dan
és Tordai Viktor 2. kyu. Érdemes elkalandozni kicsit megújult honlapunkon (www.senseimarossy.hu) sok videóval
edzésekről, versenyekről, hátha kedvet kap valaki, hogy
ennek a baráti társaságnak a tagjává váljon.
Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek a karate sportegyesület nevében!
Marossy Károly 4. dan
Klubvezető

Kertbarát évzáró

A Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár Egyesülete december 16-án megtartotta szokásos évértékelő és évzáró rendezvényét.
Az összejövetelen felszólalt Vicsi László polgármester, részt
vettek rajta Kósa Anikó alpolgármester valamint Balatonalmádi, Pilisvörösvár és Földes kertbarát elnökei. Az énekkar szereplése után kiosztották a jutalmakat. Kiváló közösségi munkájáért oklevelet kapott dr. Páll Irén és dr. Juhár
János és felesége.
Az egyesület elnökségének oklevelét vehette át Kővári Tamásné, Deák Zoltánné, Szabó Antal és felesége. A városért
és az egyesületért végzett kiemelkedő munkájáért oklevelet
és ajándékkosarat kapott Balla Zoltánné, Horváth Bozsena,
és Földesi Andor. 2013-ban a Berek Zsigmond Életút-díjat,
amelyet minden évben csak egyszer ítélnek oda, több évtizedes közéleti és közösségi munkájáért Polcsics Gyula és
felesége vehette át.
Az egyesület tagsága a 2014.évi programját február 10-én
kezdi meg.
V.

Új burkolat
a Radnóti utcában

Elkészült a Radnóti utca aszfaltozása teljes útszélességben
és több mint tíz év után végre teljes hosszban is.
A munkát Pomáz Város Önkormányzata megrendelésére, 4
méter szélességben hengerelt meleg aszfalttal látták el, az
útpadkát pedig murvával borítják.

Szalagavató

MOZAIK

Valamikoron, úgy az 1830-as években Selmecbányáról indult a szalagtűzés hagyománya. Akkor még valétálásnak
nevezték és a diákok maguknak tűzték föl a szalagot, mely
jelképezte, hogy a következő félév az utolsó számukra. A
Sashegyi Sándor szakközépiskola végzős növendékeinek
szalagját a „modernkori” szokás szerint osztályfőnökük, Erdei Mónika tűzte föl. Ezt követően a diákok latin tánccal és
keringővel kápráztatták el közönségüket.

Vigyázzunk értékeinkre!

Lapunk decemberi kiadásában örömmel számoltunk be
arról, hogy az önkormányzat eligazító és utcanév táblákat
helyezett ki a városban. Sajnos ez az öröm képünk tanúsága
szerint nem volt osztatlan. Érthetetlen miért kell valakinek
ilyet csinálnia. Az önkormányzat arra kér mindenkit: óvjuk
értékeinket vigyázzunk közösségünk tárgyaira,eszközeire!

A pomázi Fischer József az Elit Védelem Rt. tulajdonosa
három rászoruló családnak ajánlott föl ajándékcsomagot és
ajándékutalványt, amit az önkormányzat segítségével a polgármesteri hivatal nagytermében adott át december 19-én.
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Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva a
szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú életet
kívánunk!
Újszülött babáink:

- Molnár Barnabás 2013. 12. 03.
- Vígh Mira 2013. 12.05.
- Szklenár Réka 2013. 12. 10.
- Meiszterics Zsombor 2013. 12. 13.

Kedves Állatbarátok!

Január
7. kedd 18:00
Csikung előadás

7. kedd 17:30
Népi játék és néptánc foglalkozás indul
gyerekeknek ÚJ!
érdeklődni lehet: 06-30-670-5489
19. vasárnap 15:00
Nosztalgia délután

21. kedd 18:00
Magyar Kultúra Napja

Boldog Új Évet kívánunk minden
kedves Látogatónknak!

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac

Várjuk az örökbe fogadó gazdik jelentkezését, akik meleg otthont, biztos jövőt és szerető közeget nyújtanának kis
védenceinknek. Kutyusainkról tájékozódhatnak honlapunkon, a www.pomazikutyak.hu oldalon.
Köszönjük, hogy segíti önkénteseink munkáját és a gazdátlan állatok ellátását!
Pomázi Állatvédők

Levelünk jött

A szép, meleg nyár után őszbe fordul a természet. A levelek
a szivárvány minden színében pompáznak, lassan hullani
kezdenek. A természet meghazudtolva önmagát sokáig kényeztetett minket. De mi a természetet nem kényeztetjük,
mert mi, a természet csúcsragadozói kizsákmányoljuk, szenynyezzük „őt”. Az ember a frissen lehullott levelet, ami tápanyag, energia, ásványi anyag, talajlazító, természetes
képződmény, ahelyett, hogy visszapótolnánk a természetbe,
vizesen elégetjük. Miért? Hogy ne legyen útban? Elégetjük,
mert elfelejtettük, hogy a régiek másképp csinálták, elfelejtettük, vagy elfelejttették velünk. A jelszó: ne komposztálj,
ne csinálj semmit, csak fogyassz.
Ha végignézek egy novemberi hétfőn Pomázon a Pilis kapujában mit látok és érzek? Csak füstöt és bűzt. Hová lett a
vidéki friss levegő, hová lett a természet és egymás tisztelete? Ezért azt javaslom, hogy a hétfői égetős napot is be
kellene tiltani.
Az érték vesztett "modern" kulturált topmodellek, műkörmök GDP-világában élő ember azt hiszi, hogy ez így jó.
Hogy lenne jó? Le kell vennünk az összes magunkra szedett
álarcot, mely mögé bújva azt mondjuk, hogy nekem ez jár,
nekem ez kell. Kozmetikumok - magyarul vegyszerek - kel-
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Gondoljunk a hideg időben kedvenceinkre, négylábú házőrzőinkre, társainkra is! Ők is fáznak, hó esetén
átnedvesedett bundájuk nem védi
őket a hidegtől. Aki teheti, most,
télen, engedje be zárt helyre (fáskamra, műhely, garázs) kutyáját, biztosítva számára a meleg, fedett helyett az
időjárás viszontagságai elől. A kutyaházba ilyenkor bekerülhet rossz pléd,
szalma, elnyűtt pulóver is. Védjük
meg barátainkat a fagytól, hiszen ők
nem tudnak gondoskodni magukról!

lenek nekem? Kell nekem olyan élelmi-szer ami nem is
terem csak úgy kotyvasztódik? Kell nekem kerti lombfúvó
ha egy seprűvel is elboldogulok? Kell nekem télen 24 fokos
szoba, ha nyáron ilyen hőmérsékletnél már idegesen a klímát kapcsolgatom, hogy 22 fokot csináljak? Ehelyett mi kell
nekem, nekünk?
Egy egészséges Magyarország, ahol az emberek békében
élnek egymás mellett. Ki kell, hogy alakuljon bennünk egy
ösztönös védekező rendszer, ami megvéd bennünket a ránk
zúduló szellemi és anyagi erkölcsi szennytől.
Ezt a cikket december közepén írom. Közeledik a napforduló, a fényvárás: a szertüzek fellobbannak és várják, várjuk
a fény, az Úr megszületését. Az újévben próbáljunk meg egy
kicsit visszagondolni felmenőinkre, akik még tudták tisztelni a természetet, abból csak annyit vettek el, amennyire szükségük volt. Ha januárban belenézünk a tükörbe: kit látunk
benne? Egy kiegyensúlyozott boldog embert, vagy egy megfáradt, a multik villogó fényeitől elvakított identitását vesztett valakit, aki januárban jön rá, hogy mennyi felesleges
kacatra költötte pénzét. Januárban már hosszabbodnak a
nappalok többet süt a nap a sok szürkeség után jön az éltető
fény. Életet hoz, de milyet? Ez attól is függ, hogy mi menynyit adunk hozzá magunkból.
Ezekkel a gondolatokkal kíván Boldog Új Évet:
Guszter János

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.

István Király
Gyógyszertár
————

Cím: 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
Január

5-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.
Január
12-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Január
19-én 16.00–20.00-ig
István Király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Január
26-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Február
2-án 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

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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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

Kártyavetés
Pomázon

párkapcsolat elemzés,
önismeret, jövőbelátás
06-30-450-2904

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

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

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

REDŐNYÖK

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

Hirdessen a Pomázi
Polgárban!
Tel.:
06-20-340-5288
e-mail:

e-mail:badogosbela@freemail.hu

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:
(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

pomazi.polgar@free
mail.hu

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

Beszédcentrikus angol
oktatást vállalok külföldi
egyetemi diplomával, 30
éves tapasztalattal angol
nyelvterületen.
06-26-323-273
06-30-421-70-96

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

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

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

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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