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Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.
Magyar vagyok. Természetem ko-moly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.
Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
 Ha vert az óra  odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.
Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
(Pest, 1847. február.)
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Az új értékek megőrzése a tét
- Sarkítva a választ, valóban úgy áll a
dolog, hogy az említett „szerzeményekkel”, az állam konszolidációjával,
a lakosság áldozatos erőfeszítésével, a
fegyelmezett adófizetéssel talpra álltunk. Tényleg nagyszerű érzés, hogy a
lakosság döntő része megértette a
város helyzetét és támogatott minket a
nagyon szigorú fiskális munkánkban.
- Most, a 2014-es költségvetés készítése előtt is tartja, hogy vége a hét
szűk esztendőnek?

- Nem látok olyan okot, amiért az
állításomat módosítanám. Nincs kifizetetlen számlánk. A bank által adott
kötvényeket részben az állam, részben
mi kifizettük. A rossz szerződések pervesztéseinek terheit kinyögtük.

- A kimutatások azt tanúsítják, hogy
Pomáz város önkormányzata 2011 és
2013 decembere között rövid lejáratú
hiteltörlesztésre, az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települések
támogatására, illetve a működőképesség megőrzésére 307 millió forintot
kapott. Tekintélyes összeg. Az átlagosnál kedvezményezettebbek voltunk?

- Országos adatokkal nem rendelkezem, úgy gondolom, hogy igen.
Kormány önkormányzati politikájának
ez az extra segítség is a részét képezi.
Ám az előnyös, ha a parlamenti vezető
párt és az önkormányzat politikusai
egy „hajóban” utaznak. Ne tűnjék dicsekvésnek, főképp választási évben,
de megemlítem: igen sokat talpaltam,
elegánsabban kifejezve lobbiztam,
hogy ezek a pénzek a mi számlánkra
érkezzenek. Bennük jelenik meg a polgármester érdekérvényesítő képessége. A spanyol cég „itt hagyott” 500
milliója a jó szerződésnek köszönhetően szintén sokat segített. Ezek nélkül
az állam adósságkonszolidációját megelőző években igen nehéz helyzetbe
került volna a település gazdálkodása.
- Lassan a banki ügyletekben kevésbé
járatos polgárok előtt is kirajzolódik,
milyen forrásokból sikerült kicsikarni
azokat a pénzeket, amelyekkel a csaknem 3 milliárdos adósságot a nullára
apasztották.
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- Február 17-én az aláírásgyűjtéssel
beléptünk az év választási szakaszába.
A helyi Fidesz alapszervezet elnökétől
kérdezem: elégedett a Pomázon elért
eredménnyel?

- Hozzánk 60 ív érkezett, amelyekre
480 név fért. Ezt a segítőkkel és a képviselőkkel egy nap alatt összegyűjtöttük. A 28 ezer lakosú Szentendre
mögött a mi 18 ezres népességünkkel
második legjobb eredménnyel zártunk.
Ám tovább folytatódik a támogató
aláírások gyűjtése. A pártunk célja,
hogy minél több választópolgárhoz
eljusson, kérje őket arra, hogy a támogatói íveket írják alá, erősítsék azt a
tudatot, hogy választások lesznek, s
április hatodikán járuljanak az urnákhoz. Ne felejtsék el, hogy milyen tétje
van a szavazataiknak.
- Milyen?

- Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök
megfogalmazta: az új rendszerváltás
értékeinek megőrzése, akár a rezsicsökkentésre, a családi kedvezményre,
a gyed extrára, az ország szabadságára
utalhatok.
- Körzetünk MSZP-s jelöltje eljött
bemutatkozni. Hogyan zajlott a találkozó?

- A jelölt úr helyesnek látja, hogy
végiglátogassa a körzet polgármestereit, s beszélgetést kezdeményezzen. Természetesen fogadtam. Tudtuk, hogy

nem azonos oldalon állunk, hogy én
nyilván Hadházy Sándort támogatom,
de kulturáltan elmondtuk a véleményünket a választókerületről. Ismertette velem, hogy miben tudná segíteni
az itt élő embereket és polgármestereket, ha ő jutna be a parlamentbe.
Emberileg éppen úgy nem volt semmi
kifogásom ellene, mint ahogy sok
baloldali gondolkodású pomázival
sincs. Az elmúlt években talán bebizonyosodott, hogy a város érdekében
mindenkivel össze tudok fogni. Meg
lehet nézni, hogy az elmúlt hét, nyolc
évben, a helyi politikában béke és nyugalom volt. Ilyesmivel nem szabad a
lakosságot terhelni, s erre minden
eszközzel törekedni kell.
- Még a tánccal is, ahogy nemrégen a
farsangi bálon láttam…

- Na, jó. Amikor a zenekar olyan nótát
játszik, amely a polgármesterekről
szól, és mindenki felém fordul, s a
jelenlévő hölgyek kézről-kézre adnak,
a tánc lehet a barátság eszköze.
- Akkor most a zenekar szünetet tart.
Milyen lesz az idei költségvetés?

- Megfelelő tartalékokkal és távlattal
rendelkezik. Többször elmondtam,
hogy a jövőben az itt termelődő pénzt a
városra költhetjük el. Milliárdos beruházásokra nem gondolhatunk, hiszen
a költségvetés is alig több egy milliárdnál. De lesz út- és járdaépítés, kátyúzás, intézményi karbantartás, futballpálya kialakítás, játszótér felújítás
és így tovább. Nincs görcsölés a költségvetés összeállításánál, mint eddig.
Megy az élet a maga útján.
- Rövidesen közmeghallgatás lesz. Mit
gondol, a nyugalom átsugárzik oda
is?

- Mindig van egy-két ember, aki úgy
gondolja, hogy rosszul mennek a dolgok. Felkészültem minden kérdésre.
Úgy látom, hogy most a közbiztonsággal nem lehetünk elégedettek. Erről
beszéltem a szentendrei kapitánnyal.
Lehet, hogy megint az önkormányzatnak kell a zsebébe nyúlni, hogy a veszélyeztetett helyekre kamerákat szereltessünk fel, ha más hathatós megoldást nem találunk.
Vicsotka Mihály

KÖZÖS DOLGAINK

Hírek
röviden
Pályázat a Mátyás iskolára
Pomáz Város Önkormányzata a Mátyás
Király Általános Iskola 2013 Pomáz,
Mátyás király u. 2. szám alatti intézményére iskola és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
pályázatot nyújt be.
A pályázat elnyerése esetén a tornacsarnok, szertár, öltözők teljes felújítása
valósulna meg. A felújítás során a régi
hőtechnikai szempontoknak nem megfelelő nyílászárókat, a veszélyes üvegfalakat cserélnék, valamint az elektromos és a vizes fűtésrendszereket is felújítanák. A felújítás tartalmazza a teljes
sportegység festését, mázolását is.
Mise a szerelmesekért
Valentin napi szentmisét tartott a
pomázi katolikus templomban Erdődi
Ferenc atya. Az esemény igaz mottója: a szóbeszéddel ellentétben a házas-

Pomázi Nebulókért Alapítvány

IDEJE FELÉBREDNI!

Veszélyben a pomázi gyermekek közösségi programjai!
Mit várunk szülőként egy iskolától? Alapvetően két dolgot: tanítást és közösségi életre nevelést.
Azt gondolhatnánk, hogy a tanítás az elsődleges. De még a tanítás is komoly
akadályokba ütközik, ha nincs egy kialakult közösség, amelyben kinézik a
gonoszkodást, lehurrogják az óra megzavaróit, és „ciki” rosszul tanulni –
másként fogalmazva: a teljesítmény és az egymásra odafigyelés a „menő”. Egy
közösség kialakításához pedig célokra, feladatokra, kihívásra van szükség, ahol
van mód játék közben tanulni és teljesíteni.
Erre szolgálnak a délutáni programok: az ünnepek megértése és megtartása, a
tanulmányi versenyek, a rajzszakkör, az együtt sportolás, a közös kirándulások,
a papírgyűjtés az osztálypénz növelésére, a bográcsozás a családi napon – minden olyan alkalom, amelyet a gyermekek együtt töltenek el. A gyermekek így
tanulják meg, hogyan tudják segíteni a gyengébbeket, hogyan érhetnek el nagy
eredményeket, és hogy egy csapat mindig sokkal többre képes, mint egy egyén.
Ezeket a gyermekprogramokat eddig az iskolai alapítványok finanszírozták,
többnyire a szülők által felajánlott 1% adóból. Ideje felébredni! Veszélyben az
iskolai alapítványok fennmaradása! Új törvény lépett életbe.
Ha az iskolai alapítványok bevétele nem éri el az évi 1.000.000 Ft-t, akkor többet nem részesülhetnek a számukra felajánlott 1% adó támogatásban!
A pomázi gyermekeknek szervezett közösségi programokat az iskolai
alapítványok finanszírozzák, amelynek a legfőbb bevétele az Önök által felajánlott 1% adó. Mutassunk jó példát gyermekeinknek, és fogjunk össze!
Kérem, ha eddig még nem tette, ajánlja fel adója 1%-át a pomázi gyermekeknek! Mint szülő és a kuratórium elnöke, személyesen garantálom, hogy az
összegeket gyermekeikre költjük.
A pomázi gyermek nevében is köszönöm:
Matovics Klára, a kuratórium elnöke
Az előző évhez hasonlóan idén is közzétesszük az általunk ismert, Pomázon
bejegyzett és/vagy itt működő alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek és a városunkban lévő egyházak nevét és adószámát. Kérjük Önt is,
hogy adója 1 százalékával támogassa a helyi civileket és egyházakat.

ság nem öli meg a szerelmet. Kapcsolatuk megerősítésére Erdődi Ferenc
megáldotta a megjelent párokat.

Nyertes pályázat szervezetfejlesztésre
A Pomázi önkományzat elnyerte az
Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjának szervezetfejlesztés Pomáz Város Önkormányzatánál
című pályázatot. Erről Kósa Anikó
alpolgármester a február 4-ei testületi
ülésen tájékozatta a képviselőket.

Továbbra is tizenegyen
A helyi választási iroda közzétette,
hogy a 2014. évi helyi önkormányzati
választáson Pomáz város képviselőtestülete megválasztandó tagjainak
száma 11, melyből 8 fő egyéni választókerületben, 3 fő kompenzációs
listán szerezhet mandátumot. A pomázi testület jelenleg is ebben a
számarányban működik.

Emberséggel, Kultúrával Pomázért Közhasznú Alapítvány-18661631-1-13
Felzárkózunk Regionális Fejlesztő, Tanácsadó, Továbbképző Közhasznú Alapítvány -18682960-1-13
Hétkrajcár Alapítvány- 18690998-1-13
Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület-18684230-1-13
Huncutka Alapítvány- 18676415-1-13
Icuri-Picuri Alapítvány - 18680913-1-13
Kéve Közösségfejlesztő és Szabadművelődési Alapítvány- 18676738-1-13
Magyar Vár Alapítvány - 18690745-1-13
Napsugár Alapítvány- 19179942-1-13
Opanke Hagyományőrző Kulturális Egyesület- 18668102-1-13
Őszi Napfény Alapítvány az Idős Korért- 18698697-1-13
Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány- 18686294-1-13
Pomázi Nebulókért Alapítvány- 19183196-1-13
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület- 19181730-1-13
Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány- 18693829-2-13
Pomáz Rehabilitációért Alapítvány- 18665484-1-13
Sashegyi Sándor Alapítvány- 19180818-1-13
Szent Miklós Alapítvány- 18685310-1-13
Tátika Alapítvány -18685107-1-13
Testvérmúzsák Alapítvány-18668597-1-13
Zöld Szív Ifjúsági természetvédő Mozgalom- 19174480-1-13
Pomázi Állatvédő Egyesület- 18668360-1-13
A Pomázi Szerb Kissebségért Alapítvány- 18669316-1-13
Gézengúz Alapítvány- 19650823-1-41
Egészséges Nemzetért Alapítványunk - 18688155-1-13
Pomáz Oktatását Nevelését Támogató Egyesület -18712139-1-13
Magyar Katolikus Egyház -0011
Magyarországi Evangélikus Egyház -0035
Magyarországi Református Egyház - 0066
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Pomázi Polgár 5

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.

Tájékoztató
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai és
bölcsődei beiratkozás rendje a 2014/2015-ös nevelési
évben az alábbiak szerint alakul!

A közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni. A 2014/2015-es évi
nevelési évre történő beiratkozáskor ez a 2009. január 1. –
december 31. között született gyermekeket érinti.
A beiratkozás időpontja az óvodában és bölcsődébe
egyaránt:
2014. március 24. – 2014. március 25. 8.00- 18.00

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
Pomáz Város Önkormányzata

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Pomázi Polgárok!
Pomáz Város Önkormányzata az ÁROP-3.A.2-2013-20130018 „Szervezetfejlesztés Pomáz Város Önkormányzatánál” projekt keretében
2014 február - márciusban a lakosság körében felmérést
készít a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről
és felmerülő igényekről. Az elégedettségmérés telefonos
interjú formájában történik.
A projekt sikeres lebonyolítása érdekében kérem, hogy
együttműködésével segítse Ön is kérdezőbiztosaink munkáját, és válaszaival járuljon hozzá Városunk fejlődéséhez.
Együttműködését és válaszait előre is köszönjük.
Pomáz, 2014. február 20.
Vicsi László
polgármester

Rédei Imre

Duró Imre

Sarkadi Attila Ferenc

Rózsa Gyöngyvér

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.

a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Az MSZP önkormányzati képviselője
Fogadóóra: minden hónap harmadik
csütör-tök 17.00-18.00 óra művelődési
ház.

képviselő- Pomázi Lokálpatrióták
Egyesülete, gyongyver.rozsa@gmail.com
+36-20-257-54-99 fogadóóra: előzetesen
egyeztetett időpont alapján

Reménykeltő költségvetés

Ha kedd, akkor ez Belgium - szólt a
filmvígjáték címe, amely régóta szállóigévé vált. Ennek analógiájaként
mondhatnánk a magyar önkormányzatokra átírva, hogy ha február,
akkor költségvetés. Az már kevésbé
volt eddig vígjátékba illő, hogy a sor
általában így folytatódott: ha költségvetés, akkor nadrágszíjhúzás, leépítés, takarékosság, megszorítás,
hitelek… Nos 2014-ben Pomázon
elkezdődhet egy új szakasz, amelyben biztosabb háttérrel, az adósságkonszolidáció és a feladatátrendeződés után biztosabb alapokon egy
átgondolt fejlődési pályán haladhat
tovább a város, ahol már nem megszorításokról, meg adóemelésekről,
hanem épp ellenkezőleg fejlesztésekről és adócsökkentésről szól a
költségvetés.
Erre utalt bevezetőjében Vicsi László a
február 4-én megtartott testületi ülésen, amikor elmondta: talán az elmúlt 8
év legjobb költségvetése kerül a testület elé, a lehető legjobb szívvel tudja
ajánlani mindenkinek. Véleménye szerint hatalmas terhet vett le a magyar
kormány azzal, hogy a kényszerű hiteleket átvállalta. Köszönet illeti a pomázi polgárokat, akik megértéssel és
türelemmel fogadták a nehéz helyzet
átvészelését. Elismerte az elmúlt évek
nem a fejlesztésről szóltak, hanem a 3
milliárdos adósságtömeggel való viaskodásról. Vannak persze olyanok, akik
az elmúlt esztendők heroikus küzdel-

Figyelem!

mét lekicsinylik, nekik összeállítottak
egy táblázatot, amiből világosan látható a múlt öröklött terhe.
Nyugodtan állítható - mutatott rá Vicsi
László -, hogy Pomáz korábban szó
szerint ki sem látszott az adósságból,
most viszont 2014-ben több mint 200
millió Ft-ot tudnak majd útépítésre
fordítani. Ez főként mart aszfaltos fe-

lületeket fog jelenteni, de tervezik
néhány főgyűjtő út teljes rekonstrukcióját is.
A polgármester reményét fejezte ki,
hogy az évek során felhalmozódott
problémák jelentős részét orvosolni
tudják. Erre biztosítékot jelenthet a
közel 150 millió forintos tartalék.
Duró Imre az Oktatási, Kulturális és
Ifjúsági Bizottság elnöke megállapította, a lehetőségekhez és az elmúlt
időszakhoz képest kedvezőbb számok

Drogterjesztés nyomára bukkantak a rendőrök az egyik
pomázi iskolában. Ebben a helyzetben minden szülő fokozott figyelemmel kell, hogy kísérje gyermeke viselkedését, esetlegesen megváltozott szokásait. Fontos, hogy
mindenki külön felhívja gyermeke figyelmét a drogfogyasztás veszélyeire. Közösen kell fellépnünk a kábítószer
fogyasztás, a bűnözés rémével szemben,hogy minden nap
nyugodtan engedhessük gyermekeinket a tudást jelentő
iskola felé.

Lapzártánkkor február 25-én tartott közmeghallgatást a
pomázi önkormányzat, melyről részletesen áprilisban számolunk be.

ÖNKORMÁNYZAT

szerepelnek. Hozzátette, hogy a bizottsága reméli: a 150 milliós tartalékból
lehetőség nyílik a művelődési ház felújítására is.
Vicsi László polgármester emlékeztette a képviselőket arra, hogy a városnak
két futó pályázata van és ezek egyike
éppen a művelődési ház fűtéskorszerűsítése. Megtörtént már a bádogozás
több mint kétmillió forint értékben, és
áprilisban kezdődik a teljes vizesblokk
felújítás is. Az önkormányzat a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít az
intézményre.
Vicsi László hozzátette: miután az állam a pedagógusok és az óvodapedagógusok pótlékait rendezte, az önkormányzat saját forrásból szeretné segíteni az SzSzK, a művelődési ház, a
bölcsődék és a gyermekjóléti szolgálat
dolgozóit, a védőnőket, az óvoda technikai munkatársait és a szociális ágazat
többi dolgozóját, ezért személyenkénti
ötezer forintos cafetériát építettek be a
költségvetésbe. Fontos elem még, hogy
az építményadó 10 százalékkal csökken. Ez a bevételkiesés nem befolyásolja a kiegyensúlyozott gazdálkodást.
Ennek megalapozottságát a könyvvizsgáló is igazolta.
A képviselők nem döntöttek még a
költségvetésről, további bizottsági tárgyalások után a végleges szavazásra
március 4-én kerül majd sor.
pp

Ovisokra várva

Minden évben - a törvény által meghatározott módon és
időben - az önkormányzatnak meg kell határoznia az
óvodák bölcsődék beiratkozásának rendjét valamint
azt, hogy mikor tartanak zárva és hol lesz ez idő alatt
ügyelet.
Ezen kötelességének a testület február 4-én megtartott
ülésén tett eleget. Ezek alapján a szülők az alábbiakra számíthatnak.
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és
Mesevölgyi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva
tartás időpontja: 2014.07.21-tól 2014.08.25-ig lesz. Ebben
az időszakban az ügyeltet: a Napsugár Tagóvoda és a Mesedombi Óvoda fogja ellátni.
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Napsugár Tagóvoda
Óvoda és Mesedombi Tagóvoda intézményegységei 2014.
06. 16-tól-2014. 07. 21-ig nem nyitnak ki. Ebben az időszakban az ügyeletes óvodák a Hétszínvirág Óvoda és a
Mesevölgyi Óvoda lesznek.
A bölcsőde 2014. 07. 21-től 2014. 08. 25-ig lesz zárva.
Ügyeletet 2014. 07. 21 és 2014. 08. 01. között fognak ellátni a bölcsőde épületében.
A beiratkozás időpontjáról és mikéntjéről szemközti oldalunkon tájékozódhatnak.
pp
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Bálint András Márai estje Pomázon

Névjegy: Pécs, 1943. április 26. Kossuth- és Jászai Mari - díjas Érdemes
művész színész, színházigazgató.
Az álmodozások kora, az Apa és a Szerelmesfilm főszereplőjeként eggyé vált
a reflexív, gondolkodó új magyar filmmel. Majd harminc éve a Radnóti Színház igazgatója.
Kevesen gondolnánk, hogy atlétának
készült. A gimnáziumi versmondó versenyeken Jordán Tamás volt a legnagyobb riválisa. Amikor édesapja tudtára adta színészi ambícióit, csak az
volt a válasz, hogy egy közepes orvos
még lehet nagyon boldog ember, de az
átlagos színész aligha.
Akkoriban a színész szabadabb volt.
Hamarabb kapott útlevelet és autót,
protekciója volt a hivatalokban és a
rendőr művész úrnak szólította. Az
évek során sok minden megváltozott
körülötte. Alkatából, származásából
adódóan mindig polgár volt, maradt.
Sohasem játszott földművest, vagy

kohászt. Minél súlyosabb és bonyolultabb egy gondolat, annál magasabb
hőfokon kell átadni. Az intellektuális
művészet szenvedélyes és forró. A legfontosabb, hogy az ember ne veszítse
el önmagát.

Egri nők - élőképben

A Magyar Kultúra Napja a Mátyás Király
Általános Iskolában

Folyamatosan vannak önálló pódium
műsorai. Babits, Márai, Radnóti, Arany
estjeit monodráma szerűen állítja öszsze: versek, prózák, naplók, levelek
szerepelnek benne, miközben saját
magát is megjeleníti. Nem írat róluk
darabot, hanem maga szerkeszti a műsort és ezáltal azonosul a szerzővel.
Hihetetlenül letisztult, erőteljes, hiteles. Nem hajlandó megöregedni, pocakot növeszteni. „ Az élet értelmét nem
szabad föláldozni magáért az életért .”idézzük Thomas Mannt. Szerelmesnek
kell lenni, nem szabad elhanyagolni a
családot, a barátokat, az úgynevezett
civil életet, mert nem lesz miről beszélni a színpadon, élmények nélkül görcsös, szűklátókörű művészekké fáradunk.
Bálint András Márai naplója című
önálló estje József Attila és Márai
Sándor születésnapja előtti napon, április 10-én délután 18-órától lesz a Pomázi Művelődési Házban.
G.S.

Amerikai vendégek
Városunkban

Már hagyomány iskolánkban, hogy e nap alkalmából "Fele
sem igaz!" vetélkedőt rendezünk iskolánkban. A kérdések a
magyar kultúra teljes tárgykörét érintik az irodalomtól
kezdve a sporttal bezáródóan. A vetélkedőn az egyes évfolyamok csapatai egymással küzdenek meg. A gyerekek
előzetes feladatot is kaptak: Székely Bertalan Egri nők c.

2014. február 1-jén nagy sikerű koncertet adott a TelekiWattay Művészeti Iskola hangversenytermében a GUSTAVUS Wind Orchestra és a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar.
Az Amerikából, Minnesota államból érkezett vendégzenekar egy két hetes Európai turnén vett részt, melynek egyik
állomása Pomáz volt. A 67 fiatal vendéget három napig
családok szállásolták el városunkban.
festményét élőképben kellett megjeleníteniük és lefotózniuk. A vetélkedőt a 7. évfolyam nyerte, II. helyezett az 5.
évfolyam, III. helyezett a 6. évfolyam lett, a IV. helyen a 8.
évfolyam végzett. Az élőkép verseny győztesei holtversenyben az 5.b és a 7.b. Az élőképversenyben az alsósok is
indulhattak. Számukra Rippl-Rónay József Kuglizók című
képe volt a feladat, amelyet az 1. c osztály nagyszerűen oldott meg.
Az élőképekről készült fotók iskolánk első emeleti zsibongójában megtekinthetők.
Valiskó Ágnes
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Rajzverseny

Lukács János emlékére

A tavaly elhunyt Lukács János művész-tanár emlékére a
Sashegyi Sándor általános iskolában megrendezett rajzversenyen 35 diák indult részint városunkból részint a környező településekről. A Mátyás Király Általános Iskolahét
induló diákja közül a hetedik évfolyamosok között Gadolet
Júlia 7.a osztályos tanuló II. helyezést ért el, Dézsi Bianka
(7.b) pedig különdíjat kapott. A nyolcadikosok versenyében
Ficze Barnabás (8.a) megosztott II. helyezést ért el. A diákok versenyen készült rajzai az iskola második emeletén
megtekinthetők.
kn

Gusztáv a suliban

A Mátyás iskola rajzszakköre nem régen különleges
vendéget üdvözölhetett: Ternovszky Bélát rajzfilmrendezőt, akinek munkái közül a gyerekek a Macskafogó c. rajzfilmet ismerik a
legjobban.
A délután során nagyon sok
érdekességet
tudhattunk
meg az animációs filmek
készítéséről. Az animációs
film (a rajzfilm, a bábfilm és
a 3d-animáció is) figuráiba
lélek, azaz "anima" költözik
azáltal, hogy készítőik megmozgatják őket, vagyis "átlelkesítettek" lesznek a szereplők és a film is: innen az
elnevezés. Egy ilyen alkotás
készítése a hagyományoshoz képest rendkívül hoszszú, hiszen állóképek sorozatát kell elkészíteni ahhoz,

hogy ezeket megfelelő tempóban mozgatva folyamatos
mozgásként érzékeljük. Egy
másodperc alatt 24 állókép
pereg le. Ha jól belegondolunk, képkockánként elkészítve még egy pár perces
film elkészítése is időigényes, nem beszélve egy 90
percesről! A filmekhez minden esetben képes forgatókönyv, storyboard készül,
amely film elkészítésének
mozzanatait rajzos formában tartalmazza. Több ilyen
kézzel rajzolt storyboardot
is hozott magával a rendező,
ami még egy ötperces film
estében is vaskos kötetnek
bizonyult.
A rendező nemcsak rendezi,
de maga is tervezi meg filmjét, ő találja ki a figurákat. A
mozdulattervezők alakítják
ki a figurák mozgását, a fázisrajzolók pedig a főbb
mozdulatok közötti összes
mozgásfázist készítik el.
Természetesen Ternovszky
Béla filmjeiből is többet
megnézhettünk. Láthattuk
első rajzfilmjét, a Modern
edzésmódszerek címűt, és
több részt a nagy sikerű
Gusztáv-sorozatból. A rendező ezen felül színezett,
dedikált nyomattal is megajándékozta a szerencsés jelenlévőket.
Valiskó Ágnes

Szavalóversenynémetül

Január 28-án került sor a német iskola egyik fontos eseményére, a német szavalóversenyre. Sok-sok induló közül
nehéz dolga volt a zsűrinek, kiválasztani a területi fordulóra
továbbjutó gyerekeket. Végül a következő diákok képviselhették iskolánkat február 14-én, Visegrádon: Bardócz
Csenge Dóra 1.o., Gál Liliána, Lugosi Tímea 2.o., Lévai Anna, Buczkó Eszter 3.o., Kovács Gergő 4.o., Oláh Vivien 5.o.,
Majoros Ferenc 8.o. Tanulóink nagyon ügyesen szerepeltek,
Bardócz Csenge Dóra 4., Lugosi Tímea 2., Lévai Anna 3.
helyezést ért el korcsoportjában.
B.I.

DIÁKHÍREK

Tavaszváró hírek a
német suliból

Januárban véget ért ugyan az első félév, de a német suliban tovább „pörög” az élet. Tél végén is egymást érik
az érdekes rendezvények. S bár már mindenki a tavaszt
várja, örömmel vesz részt tanuló, tanár és szülő a meghirdetett programokon. Nézzük, mi történt idáig a második félévben!

A félévi bizonyítványosztással egy időben írták meg 8.
osztályosaink a központi felvételit. Mivel mindkét tantárgyból nagyon sokat gyakoroltak, az eredmények megfeleltek
az elvárásoknak. A diákok 25 %-a az országos átlag fölött
teljesített, a legjobb eredményt Majoros Ferenc, Szabó Nikolett és Horváth Erika érte el. Szívből gratulálunk nekik!
Mindenki nagy-nagy örömére újra kinyitott az iskolai
könyvtár! Eddig helyszűke és a könyvtáros hiánya miatt
csak alkalmanként kölcsönözhettek könyveket a gyerekek,
mostantól viszont újra rendszeres nyitva tartással várja
Aranka néni, az új pedagógiai asszisztens az érdeklődő tanulókat. A kíváncsi látogatók örömmel fedezték fel, hogy a
sok érdekes magyar könyv mellett, szép számban akad
német nyelvű olvasnivaló is.
Január 31-én került megrendezésre a Sashegyi Iskolában a
hagyományos Kazinczy-verseny. Iskolánkból Oláh Vivien
5. o., Szilágyi Viktória 7. o., és Graur Anita 8. o. tanulók
vettek részt a vetélkedőn.
Február 4-ig heti két alkalommal korcsolyázni voltak az
érdeklődő gyerekek a szentendrei műjégpályán. Országos
program keretében szerdánként az 5. osztályosok órarendben szereplő úszásoktatáson vesznek részt a V8 Uszodában,
február végétől pedig folytatódik a pénteki úszás is.
Február 14-én ismét járt a Valentin-napi posta. A gyerekek
napokkal előtte lelkesen írni kezdték kedves üzeneteiket,
odaadták a diákönkormányzat megbízottjainak, akik évek
óta hozzák-viszik Valentin-napon az üzeneteket.
Lelkesen gyűjtjük továbbra is a műanyag kupakokat, a papírhulladékot. A pénzre az év végi programokhoz van
szükség. A felső tagozatosok tanulmányi kirándulásra készülnek az aggteleki cseppkőbarlangba, valamint Szilvásváradra, az alsósok Balatonra utaznak, illetve meglepetés is
vár rájuk!
Ha szeretne betekinteni iskolánk életébe, szeretettel várjuk
Önt és gyermekét március 26-án szerdán, nyílt napunkon!
A részletekért keresse fel iskolánk folyamatosan frissített
honlapját, a nemetsuli.pomaz.hu-t! Ugyanitt az iskolaújság
menüpont alatt rendszeresen megjelenő online újságunkat
olvashatják, amelyet a gyerekek készítenek 1. osztályostól
8. osztályosig.
Balog Ilona
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EMLÉKEZET

Repülőtér Pomázon?

A közelmúltban egy kedves ismerősömmel utaztam, s az úton előjöttek
a régi, gyermekkori élmények, melyekről a magamfajta öregedő ember szeret anekdotázni. Így került
szóba, hogy valamikor repülőtér is
volt Pomázon. Említette, hogy erről
valakivel egyszer beszélt, s majd’ bolondnak nézték. Azóta fokozottan
motoszkált bennem egy régi gondolat, hogy csak kellene már írni erről
is, mielőtt a sírba vinnénk emlékét,
talán akad olyan, akit ez érdekel.
Még apró gyerek voltam, amikor a II.
világégés tombolt, de mint kisgyerek,
csak az érdekes dolgokra emlékezem.
Akkoriban a Szőlőtelep utca volt délkelet felé az utolsó utca, mely szorosan
a faluhoz csatlakozott, az állomás előtt
nagy rét volt az ONCSA-telepig (ma a
Rákóczi út felső szakasza), és a Bartkó-telepig (ma a Bajcsy Zs. út). Külön
lehetne taglalni ezek nevének eredetét.
Már ’44 őszére járt az idő, a kertünk tele volt virággal, onnan pedig végig
lehetett látni a rét nagy részét. Ha
otthonról kicsit kiszabadultam, a szomszédos gyerekekkel ott játszottunk. A
háborús front húzódott nyugat felé, a
németek készültek az hátország védelmére. Az utcánkban az egyik legszebb
volt a házunk, így történt, hogy két
német katona kis időre bekvártélyozta
magát hozzánk. A kertben játszottam,
amikor nagy zúgás támadt, s nagyon

alacsonyan két német repülőgép húzott
el a házuk felett kelet felé. Még emlékszem, hogy ez után majd’ fél évig dadogtam, azt mondták, az ijedtségtől.
Azt nem tudom, mikor kezdték, de a
réten repülőteret építettek, melyen
három hangár is volt. Ebből egy elkészült (ez lett a mai HART csarnoképülete), a második Brezanóczy doktor
úrék mögött volt, a harmadik a mai
Szőlőtelep utca és Rákóczi utca összefutásánál. A le- és felszálló pálya a mai
Rákóczi utca vonalában volt, ahol még
láttam több repülőgépet is le- és felszállni. Ezek közöl kettőre ma is élesen
emlékszem. Az egyik - mint apámtól
hallottam - egy gólya típusú gép volt,
melynek igen rövid pálya kellett. Az
le-fel gurult a téren, aztán felszállt és
elment dél-nyugatra. Volt egy sötét színű kétfedeles gép, amelyik a mai
Tompa utca helyén az árokpart mellett

állt meg, a mai Szőlőtelep utca 29. sz.
ház vonalában. Az utca közelben lakó
gyerekei szaladtak a géphez nézelődni,
én is szerettem volna odamenni, de édesanyám nem engedett. A visszajövő
gyerekek mesélték, hogy a pilóta valakikkel rádión beszélt, mielőtt felszállt. Arra emlékszem, hogy a gép
kigurult a felszállópályára, dél felé
gurulva felemelkedett, és a házunk felett nyugati irányba távozott. Felkaptam egy rögöt, hogy feldobjam utána,
de az szétesett a kezemben, poros lettem. Azt hiszem, ez volt az utolsó gép,
amelyik itt járt.
Sokáig megvolt a nyoma a repülőtérnek. Az első hangár megmaradt, A
Fránerék olajütő malma is volt, később
a Faipari ktsz. működött benne, ma a
HART csarnok-épülete. A két felső
hangárt már nem tudták befejezni, a
környék lakói széthordták a hasznosítható anyagait. A második alapjai
sokáig megvoltak. Nagyon jó sima volt
a belső betonozása, mi nagyobbacska
gyerekek oda jártunk később rolizni,
játszani, később mellette volt a grundunk is. A harmadik hangárnak nyoma
sem maradt, úgy széthordták.
Ma a felszálló pálya helyén van a Rákóczi utca. Az ott járók nem is sejtik,
mi mindent rejthet alatta a föld, mi volt
ott régen.
Nagy Andor

Hollán és Jedlik 1848/49-ben

Az 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak több korabeli neves
tudós is résztvevője volt. Méltatlanul
keveset tudunk a dicső napokban
betöltött szerepükről, hiszen később a
magyar tudományos életben is derekasan helytálltak s ez utóbbi maradt
meg inkább a nemzeti emlékezetben.
Hollán Ernő neves szombathelyi család
sarja, 1824-ben született, s érettségi után
a Bécsi Hadmérnöki Akadémia eminens
tanulója lett. 1848 júniusában százados, a
Vajdaságban Fehértemplomnál és Szenttamásnál vörössipkásaival a szerb felkelők támadásait veri vissza. Kossuth
Pétervárad erődítési igazgatójává nevezi
ki. 1849 februárjában már alezredes, július 1-től ezredes.
A szabadságharc bukása után hat hónapot
a bécsi börtönben tölt.
1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1861-től rendes tagja, és a
déli vasút főfelügyelője. A Magyar Mérnök és Építész Egyesület alapítója és első
elnöke.
1865-től országgyűlési képviselő. Tagja a
kiegyezést előkészítő 15 tagú bizottságnak, a közlekedési és hadügyi tárgyalások
fontos résztvevője. A kiegyezés után
Széchenyi, Deák és Andrássy Gyula elis10 Pomázi Polgár

merését és barátságát élvezi. A közlekedési minisztérium államtitkára lesz. A
vasútról írott könyvei máig megkerülhetetlenek. 1870-72-ig honvédelmi államtitkár. Döntő szerepe van a Magyar
Királyi Honvéd Ludovika Akadémia
létrehozásában. 1881-ben altábornaggyá
léptették elő. 1886-ban vonult nyugál-

lományba. 1900-ban szívszélhűdésben
halt meg. A Veszprém megyei Békáson
nyugszik a családi mauzóleumban.
Jedlik Ányos István (1800-1895) 1848
márciusában Pesten a Királyi Magyar
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának a dékánja volt. A bencésrendi fizikust az elektromágneses forgómotor, a dinamó, az optikai, az akusztikai
eszközök és a szódavízgyártó készülék
feltalálójaként tisztelik.
Az 1848 március14-17-ig történt eseményekről részletes feljegyzéseket készített,
amelyek értékes forrásmunkák. Az egyetemi tanács az ő fellépésére adta ki az
egyetemi zászlót a felvonulásra készülő
ifjúságnak. A dékán jelen volt akkor is,
amikor az ifjúság a kilenc pontot fogalmazta. Ezek közül hármat emelünk ki.
„A magyar egyetem emancipációja a
bécsi kormány és egyetem gyámsága
alól... az egyetem kormányának országgyűlési képviseltetése…a tudományban
elmaradt vagy elaggott tanárok nyugdíjaztatása.”
Jedlik Ányos habozás nélkül az egyetemi
ifjúság és a szabadságharc mellé állt.
Vicsotka

Emléktábla az iskola falán

Február 12-én helyezték el
a Sashegyi Sándor Iskola
falán az 1957-ben kivégzett mártír, Bóna Zsigmond pomázi nemzetőrparancsnok emléktábláját.
Állíttatta a Pomáz Barátai
Társaság. Az ünnepségen
részt vett Piffkó László,
Bóna Zsigmond unokatestvére.
A lengyel származású család
ősei mintegy 200 éve költöztek Magyarországra. A
rokonok őriznek egy fényképet 1935-ből, amelyen
Fejes Zsigmond és Pintér
Ilona pedagógusok láthatók.
Az anya a karjában 8-10 hónapos csecsemő, a későbbi
nevén Bóna Zsigmond. Az
édesapa röviddel a fotó készülte után borotválkozás
közben kapott vérmérgezésben elhunyt. Az ifjú özvegyet a tantestület másik tanára, Bóna Antal vette feleségül, s a gyermeket örökbe
fogadta. Később Bóna Antal
Pomázra került igazgatónak
abba az iskolába, amelynek
a falára az emléktáblát elhelyezték, s ahonnan Bóna Zsigmondot elhurcolták.
Piffkó László így emlékezik
a kivégzés utáni eseményekre:

Az édesanyja alig tudott magáról. Anti bácsival együtt
mindent megtettek, hogy valamit megtudjanak a fiukról.
Egy darabig reménykedtek,
hogy él, esetleg a Szovjetunióba hurcolták. Közben
kérvényeket írtak, járták a
fővárosi temetőket. Hosszú
idő után a Farkasréti teme-

Pintér Ilona 1977-ben halt
meg. A gyászjelentésében az
áll, hogy a Farkasréti temetőben az EE 430as számú
sírba helyezik az urnáját a
fia mellé. 1985 októberében
a két urnát Jászberénybe vitték, s 21-én a Fehértói temetőben a fekete márvány
sírkő alá helyezték. Nyílván

tőben az alkalmazott, aki kísérte őket, azt mondta, hogy
neki most sürgős ügyet kell
intéznie. Elment és otthagyta a nyilvántartó könyvet. A
szülők belelapoztak, megtalálták Zsigmond nevét és
sírjának helyét. Azt már nem
lehet kideríteni, hogy az őr
így akart-e segíteni. A családi emlékezés szerint az édesanya az általa ismert fogkoronáról azonosította a fiát.

Bóna Antal és második felesége intézték a dolgokat.
Bóna Antal 1989-ben hunyt
el. A felírás szerint Antal,
Iluska és Zsigmond együtt
nyugszanak. A rendszerváltás után Jászberény önkormányzata kopjafákat állíttatott a hőseinek, köztük
Bóna Zsigmondnak, a pomázi nemzetőrök parancsnokának.
Héder Géza elítélt, aki

1956-ban Bóna helyettese
volt, arra emlékszik, hogy
1957 februárjában a kivégzetteket a rákoskeresztúri
temetőben hantolták el, a
298-as parcellába. Akkoriban a később híressé vált
301-es még nem létezett.
Arra nem tudott válaszolni,
mikor és hogyan kerülhetett
Bóna Zsigmond a Farkasréti
temetőbe. Az általa megadott 1985. évi exhumálási
dátumnak csak látszólag
mond ellent Pintér Ilona
1977-es fia mellé temetése,
mert az lehetett az exhumálás előtt is. Sőt, az exhumálás történhetett közvetlenül a két urna Jászberénybe szállítása közelében. Az
biztosnak látszik, hogy dr.
Brezanóczy János jelen volt
a kihantolásnál. Az orvos
Bóna Zsigmond fogait is
kezelte, lehet, hogy ő hívta
fel az édesanya figyelmét a
döntő bizonyítékra.
Akit érdekelnek az 1956-os
pomázi események, a legtragikusabb sorsú hős és családja sírját és kopjafáját
megnézheti a példásan rendbetartott jászberényi temetőben.
VM

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Ezúton az ún. előzetes tájékoztatási
szakaszban tájékoztatom az érintett
Partnereket, hogy városunk a 38/
2013. (IV.23) önk. határozata értelmében a település teljes közigazgatási területét rendezni kívánja.
Ennek megfelelően Pomáz Város
településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve (továbbiakban: TSZT, HÉSZ és SZT) felülvizsgálatának az elkészítését megrendeltük.
Véleményező Partnerek:

KÖZÉLET

a) Pomáz Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
b) Pomáz Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa
c) Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű, építészeti-,
mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet
d) Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű civil szervezet
e) Pomáz Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
f) Valamennyi, Pomáz Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)
g) A környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen
működő egyesület

A Partnerek az egyeztetési eljárásba az Önkormányzat
Polgármesteréhez 2014. 03. 28-án 12.00-ig benyújtott írásbeli kérelemmel illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be, melyeket benyújthatnak
papíralapon az Önkormányzat címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.) eljuttatva személyesen vagy postai úton,
vagy a foepitesz@pomaz.hu e-mail címre. A fentieknek
megfelelő beadványban meg kell jelölni a véleményezési
eljárás tárgyát, a c)-g) pont szerinti Partnerek esetén annak
nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét,
lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.
Azon c)-g) pont szerinti Partnereket, akik 2014. 03. 28.
12.00-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az
eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.
További információ: www.pomaz.hu
Kiss Gabriella
Főépítész
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Ahogy én látom Pomázt

Hogy hogyan ismertem meg Pomázt
és, hogy hogyan találtam rá? Miért szeretem bele? Ez egy hosszú történet.
Valamikor 2003 tavaszán kezdődött,
amikor a párommal kettesben az egyre
kerekedő pocakommal, Budapest kutyagumis utcáin már a jubileumi századik lakás megtekintésén is túl voltunk. Valahogy nem tudtam elképzelni
magamat a mindennapokban, ahogy
majd a babakocsi kerekéről nap, mint
nap bottal piszkálom egy-egy sétáltatás
után az állati végterméket vagy, hogy a
rohanó emberek mellett gyermekemmel kézen fogva sétálunk lesütött
szemmel, arra ügyelve nehogy megint
„szerencsések” legyünk,.
Úgy éreztem, hogy nem, nem adom
fel, nem adhatom fel! Csak van valahol
egy olyan hely, ahol békében, nyugalomban lehet tudni kis családunkat,
amely hamarosan gyarapodik! Bekarikáztunk hát anno az Expressz Újságban egy Pest megyei települést: valami
Pomáz nevűt. Megkerestük a térképen
és gondoltuk kirándultunk egyet. Akkor még csak elsősorban a lakótelepeinek lakásai tárultak a szemünk elé az
általam végre értelmesnek tartott alaprajzaik miatt, de azóta nap, mint nap
érnek olyan meglepetések, amitől a „Jé
ilyen is van Pomázon!” csodálkozás
érzései törnek fel bennem.
Beköltöztünk, megszületett első gyermekünk és az erkélyen pihenve fogalmam sem volt róla, hogy két perc séta
és a Klisovácz völgye tárul majd a szemem elé. Nem gondoltam volna, hogy
tíz perc séta és magam szedhetem az
almát, a barackot, a cseresznyét a fáról
(és akár fel is mászhatok rá, hogy ott
töltsem meg vele a pocakomat), úgy
mint kislánykoromban, ott az oly
messze lévő nagyi házánál. Eperszezon idején pedig vétek nem megkockáztatni egy kis gyomorfájást a sok
kóstolgatástól. Ajánlom mindenkinek!
Ahogy telt az idő, egyre távolabb
jutottunk a lakásunk közeléből. Megtaláltuk a Kőhegyet, és amikor végre
felértünk a tetejére, és jutalomképpen
jól bepalacsintáztunk, no meg megittunk egy-egy sört a turistaházban,
ismét megállapítottuk, hogy ide is érdemes lesz visszajárni. „A Szurdok”
vagy „Ördögárok” kifejezés se mondott sokáig semmit, amíg egy napon
oda nem keveredtünk egy rendezvény
miatt. Most már minden évben többször felkeressük, mert nincs szebb annál, amikor egy patak mély gödrében
sétálhat az ember és közben egy kicsit
a természettel eggyé válik. Ne felejtsük
el, hogy kocsival csak nyolc perc!
Egy kisgyermekes anyuka sok mindent
más szemszögből lát. Amikor két éves
12 Pomázi Polgár

kislányommal átvettük a szoptatásért
szobrocskát, meglepő statisztikai adatokra lettem figyelmes, amit saját ismerőseim körében (akik nem pomáziak) könnyen ellenőrizhettem: „Országos szinten az anyukák közül Pomázon
van a legtöbb, akik a gyermeküket két
éves koráig szoptatja”. Hogy mi teszi?
A friss levegő? A hely? A nyugalom?
Nem csak. Szerintem azok az emberek
is, akik szintén emberként és szeretettel bánnak az anyukákkal és a gyermekeikkel. Azok az emberek, akik itt
élnek körülöttem, körülöttünk, figyelnek rám, ránk és egymásra is.
Itt nem lehet betegnek lenni úgy, hogy
ne nyitná ránk az ajtót valaki, hogy
„Mi van veled?” „Nincs szükséged valamire? „ A gyermekorvos nem mondja vasárnap a telefonba, hogy hülyeséget kérdez anyuka, és most nem érek
rá.
Terhesen olvastam róla: van olyan,
hogy „kismama depresszió”. Fel is
készültem rá, hogy nekem is lesz, és az
első egy-két hétben valóban utolért ez
az érzés. De akkor még nem tudtam,
hogy hová költöztem! Azóta voltunk
már bálban, gálán, koncerten, színházi
előadáson, kiállításon, sportoltunk,
táncoltunk, kézműveskedtünk és ne
felejtsük el a Pomáz napot, ahol évről
évre minden közösség megmutathatja
magát. A játszótéren az anyukák hiányoltak, ha kimaradt egy nap játszóterezés a szokott időben és a szokott
helyen. Anyukák babakocsikomvojjal
indultak a baba-mama masszázsra, a
tipegő topogóra, a baba-mama jógára,
bábszínházi előadásra, a Halász Judit
koncertre. Itt mindent lehet, csak unatkozni nem! Igaz, előbb körül kell nézni
egy kicsit!
Pomázon lehetőség van arra is, hogy
olcsón vihessük haza egy komplett
ebédet a családnak ami valljuk be,
nekünk kisgyermekes anyukáknak

nagy könnyebbség.
Piknikezhetünk bármikor egy közeli
réten vagy valamelyik kirándulóhelyen, és biciklivel is bejárhatjuk a környéket: Budakalászon az Omszk tavat, a Luppa-szigetet és a bányató
környékét, Szentendrét még egy hat
éves gyerekkel együtt is meg lehet célozni. Igaz nagyon kalandos, mert lejtőn lefelé a zabszem sem fér be, felfelé
meg a pedált állva taposva se könnyű
megtenni, - mindeközben percenként
vizet kér valamelyik gyermek, - de a
lényeg, hogy közvetlen közelről láthatjuk a természetet ami teljesen elfeledteti a mindennapi gondokat!
Sokan sokféleképpen gondolkodnak
Pomázról, hiszen a domborzati viszonyok miatt sok a meredek utcája, és
a vízfolyásban keletkezett vadregényes, vagy csak simán burkolatlan poros olykor saras útjai a falusi gondokként zúdulnak a hazaérkező autósokra.
Cserébe viszont olyan kilátás van a
hegyekre, amit Budapesten komoly
milliókért kapni és a hegyi levegő a
nagyvárosban dolgozók fáradt fejét és
tüdejét is kiszellőzteti, amíg otthonában megpihen.
Tíz éve ismerem csak Pomázt, de még
mindig nem ismerem teljesen. Szerintem, ha már nyugdíjas leszek, akkor is
lesz olyan hely, amiről még sosem hallottam, és ami miatt morcos leszek,
hogy ezt nekem eddig miért nem
mondta vagy mutatta meg senki? Ha
én ezt tudom, hogy ilyen is van Pomázon ?! Ebben a mondatban már az is
benne van, hogy most 2013-ban úgy
érzem letelepedtem és otthon érzem
magam, amit Pomáznak és nektek pomáziaknak is köszönhetek!
Hámornyikné Csemeczki Zita - Pomáz
Éve irodalmi pályázat első helyezettje

KÖZÉLET

A Helyi Választási Iroda Tájékoztatója
Országgyűlési
képviselők 2014. évi
általános választására vonatkozó szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó
tudnivalókról

Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság Elnöke
16/2014.(I.20.) KE határozata szerint
az országgyűlési képviselők 2014. évi
általános választásának időpontja
2014. április 6. (vasárnap)

1./ A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt.
útján 2014. február 7. és 17. között
kapja meg a névre szóló értesítőt a
szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
(Az értesítő ajánlószelvényt nem tartalmaz, mivel ajánlani jelölt, illetve
jelölőszervezet által igényelt ajánlóíven lehet.) Választópolgár a névjegyzékben nyilvántartott adataiba a választás kitűzésétől 2014. április 4-én 16
óráig a helyi választási irodában
betekinthet.
Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazókörben
nem vehet fel választópolgárt személyi
azonosító okmánya és lakcíme alapján
a névjegyzékre, így amennyiben a szavazás napján ténylegesen nem szerepel
a névjegyzéken, az SzSzB visszautasítja és nem szavazhat.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslattal az értesítő megküldését követő három napon belül, de
legkésőbb 2014. április 4-én 16 óráig
lehet élni a helyi választási iroda vezetőjénél.
Pomáz településen települési szintű
lakos választópolgár a 8. számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím:
Városháza 2013 Pomáz, Kossuth Lajos
u. 30.
Az a választópolgár, aki a választási
értesítőt valamely okból nem kapja
kézhez, az a helyi választási irodában
személyesen kérheti az értesítő pótlását.

2./ Az a választópolgár, aki legkésőbb
2014. március 21-én 16 óráig kéri a
központi névjegyzékben nemzetiséghez tartozásának az országgyűlési
képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal történő
bejegyzését, az a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán az
országgyűlési egyéni választókerület
jelöltjére és nemzetiségi listára szavazhat.
3./ Az a választópolgár, aki a szavazás
napján Magyarország területén, de

magyarországi lakcíme szerint eltérő
szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat
be személyesen vagy elektronikusan a
helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, vagy
annak módosításának, visszavonásának legkésőbb 2014. április 4-én
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához.
A választás napján Pomáz településen
tartózkodó, Pomáz településre átjelentkezést kérő választópolgár a 8.
számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013 Pomáz,
Kossuth Lajos u. 30. Átjelentkezett
választópolgár lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére szavaz.

Táblát vegyenek?

A napokban egy magánvállalkozó – aki
különböző típusú házszámok eladásával
foglalkozik, – Pomáz város utcáit járta.
Amint azt dr. Varga László aljegyzőtől
megtudtuk valójában a vállalkozó állításával ellentétben - Pomáz Város
Önkormányzatával semmilyen szerződési viszonyban nincs, megállapodást
nem kötött, tehát a Hivataltól függetlenül végzi a tevékenységét. Az önkormányzat nem végez és nem is végeztet-

4./ A választópolgár mozgóurna iránti
írásban vagy elektronikusan benyújtott
kérelmének legkésőbb 2014. április 4én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz
a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel
vagy a szavazás napján 2014. április 6án, az írásos kérelemnek legkésőbb
15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Az írásos
kérelmet más személy is leadhatja a
választási irodában vagy a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságnál. Átjelentkezést kérő, mozgásában gátolt szavazópolgár a szavazás
napján a 8. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságánál adhatja le
írásos kérelmét.
5./ Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár nyújthat be. A kérelemnek, annak módosítására vagy törlésére irányuló kérelemnek legkésőbb
2014. március 29-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló, és mozgóurna iránti kérelemre vonatkozóan
kérelmet elektronikusan a Nemzeti
Választási Iroda www.valasztas. hu
honlapján is be lehet nyújtani.

Választással kapcsolatos ügyintézés és
a választással kapcsolatos bármely
kérdésével forduljon a helyi választási
irodához személyesen vagy telefonon
(814-385 vagy 814-367, 814-310),
továbbá tájékozódhat az Országos Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).
Pomáz, 2014. február 12. Helyi
Választási Iroda
het házszám elhelyezést magánszemélyek ingóságain.
Amennyiben a vállalkozó tevékenységével kapcsolatosan bárkinek bármilyen
elszámolási vagy egyéb problémájuk
felmerül, azt személyesen vele, vagy a
rendőrséghez tett bejelentéssel tudja
megoldani.
A Pomázi Polgármesteri Hivatal által hozott határozatok alapján megadott házszámát vagy a Földhivatali nyilvántartás
alapján kiadott helyrajzi számát, tehát
bármely tulajdonos, bármely üzletben
megvásárolt táblán, vagy egyéb módon is
kihelyezheti.
Pomázi Polgár 13

ÜNNEP

Farsang fekete fehérben

Télbúcsúztató a
német iskolában

Fotó: Bíró Kriszta

A Sashegyi Sándor iskola felsőseinek farsangján a feketefehér szín dominált, több osztály is ezt a kombinációt választotta. Fantasztikusan ötletesek voltak a produkciók, pantomin, tehetségkutató műsor, balett, poharas énekes bemutató kavalkádja követte egymást.
(www.sashegyi.hu)

Hófehérke és a törpék

Február 7-én, délután a feldíszített tornacsarnokban farsangi
jelmezes mulatságot tartottak a német iskolában. A gyönyörű jelmezeken és szórakoztató játékokon kívül minden
osztály készült egy néhány perces kis bemutatkozó műsorszámmal. Sokan táncot tanultak be, de volt, aki farsangi
versikét mondott, vagy énekelt. Természetesen volt tombolahúzás, ahol finom tortát, illetve játékokat lehetett nyerni.
Köszönet a szülőknek a felajánlásokért és a részvételért!
Balog Ilona

Farsangi játszóház

Február15-én rendezték meg a Teleki- Wattay iskolában a
hagyományos farsangi bált. Ezúttal a Hófehérke és a hét
törpe történetét adta elő a tanárokból alakult színtársulat-az
alapokat természetesen tiszteletben tartva, de a mai kor
elvárásainak megfelelően aktualizálva, színes elemekkel
kibővítve. A nagyszerű díszletet Haranginé Csuta Anna
készítette.
(www.twmi.hu)

Nosztalgia Farsang

Február 16-án a pomázi civil szervezetek rendeztek vidám
farsangi délutánt. Volt itt is jelmezes felvonulás a Kertbarátorok és a Holdvilág Daloskör műsora. A Sashegyi Duó
muzsikájára táncra perdültek a vendégek és ropták estig Vicsi László polgármesterrel a rendezvény fővédnökével
együtt.
14 Pomázi Polgár

Február 8-án szombaton a művelődési ház farsangi játszóházába jöhettek a családok csemetéikkel együtt. Jópofa álarcokat készítettünk együtt, majd kinek kedve volt, táncra perdülhetett.
Gy.Zs.

Fotó: Gyurgyik Zsuzsanna

A Mátyás sulisok sem maradtak ki a farsangolásból. (3. d
osztály.)

Kátyúzás

Elkezdődött a tél által ütött sebek begyógyítása az utakon. Az
Önkormányzat kéri a lakosság segítségét abban, hogy jelentsék be az alábbi elérhetőségeken a veszélyes kátyúkat, hogy
minél előbb megszüntethessék a hol kellemetlen, gyakran
rendkívül veszélyes gödröket.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport,
Bándi János beruházási előadó
Tel: 26/ 814-365 Email: bandi.janos@pomaz.hu

Sakkverseny a
Mátyásban

MOZAIK

Téli látogatók a kertben

Hofi Géza egyik örök érvényű jelenetében a kulákokról elmélkedve jegyzi meg: a kulák tudta mi a malac és a disznó
között a különbség: malac jön ki a disznóból, disznó jön ki
a kocsmából. Nos mostanában a disznó, mármint a vaddisznó a várost övező erdőkből jön ki a házak, kertek közelébe nem kevés kárt, bajt, veszélyt jelentve.
Számos bejelentés és kérés nyomán a lakosok testi és anyagi biztonságának érdekében Pomáz Város Önkormányzata
vadkárelhárító tevékenységbe kezdett. 2014. január 30-tól
2014. március 20-ig minden kedden és csütörtökön délután
16.30-tól másnap reggel 4.00 között helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának maximális szem előtt tartásával a Cseresznyés utca, a Lázár Vilmos utca és környékén
végzik a vadak riasztását, indokolt (és csakis indokolt!) esetben kilövését.
Az önkormányzat kéri a pomáziak türelmét és megértését az
esetleges kellemetlenségek miatt.
Fentiekkel kapcsolatos bejelentéseinket a pomaz@pomaz.hu n vagy a (26) 814 381-es telefonszámon tehetjük meg.

Már megint a Pankos-tető

2014. 02. 14-én ismét megrendeztük a Mátyás és a Sashegyi
közötti sakk csapatversenyt, immár harmadik alkalommal.
Az eredmény idáig döntetlen, hiszen először a sashegyisek
nyerték el a kupát, tavaly a Mátyásnak sikerült megszereznie. A 2 fordulós verseny a szokásos baráti légkörben, sportszerű körülmények között, nagy izgalomban zajlott. Az első
táblán az iskolabajnokok mérkőztek meg, ezen kívül még 10
asztalnál játszottak a versenyzők. Az első fordulót a Mátyás
nyerte 9-1-re, a második fordulóban szépítettek, de kikaptak
a sashegyisek 6-4-re, összesítettben 15-5 lett. Így nagy örömünkre a csapatkupa továbbra is a Mátyás Király Általános
Iskolában maradt! Jövőre a Sashegyi lát vendégül minket,
reméljük, hogy csak megsétáltatjuk a kupát és ismét hozzuk
haza!
Köszönjük a szervezőknek, Nizák András sakkoktatónak és
Selley Laci bácsinak a zökkenőmentes lebonyolítást!
-kn-

2014. február 17-én Pomázon az 1111-es úton a Pankos tetőnél egy Suzuki személygépkocsi az úton megcsúszott, és
felborult. A gépkocsi vezetőjét a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A kiérkező pomázi önkéntes
tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, majd a rendőrségi
helyszínelés után kerekeire állították. A műszaki mentés idejére a helyszínen félpályás útzár volt.
(forrás:www.tuzoltosag-pomaz.hu)
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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

Március
8. szombat 15:00- 18:00
Nőnapi Nótaműsor
9. vasárnap 15:00- 19:00
Nosztalgia délután
10. hétfő 14:00- 18:00 Véradás
14. péntek 10:00- 12:00
Baba-mama Klub a Pomázi
Védőnőkkel, téma: Mosható pelenkák
18:00 Fáklyás felvonulás indul a
Városháza elé
19:00 emlékezés és tűzgyújtás a
Kopjafánál a Városháza parkjában
15. szombat 9:00
Ünnepi műsor a Városháza előtt
12:00 Koszorúzás a Kőhegyen
20. csütörtök 18:00 „A horkolásról” előadás a POVEK szervezésében
23. vasárnap 15:00- 19:00
Nosztalgia délután
27. csütörtök 17:00- 18:00
Retro Dia filmvetítés
28. péntek 10:00- 12:00
Baba-mama Klub a Pomázi
Védőnőkkel
17:00-18:00 a Napsugár Óvoda
alapítványi műsora
29. szombat 10:00-12:00
a Hétszínvirág Óvoda alapítványi
műsora
Árpád napi események
10:00 – gyülekező, túra a Holdvilágárokba
16:00-18:00: előadások a nagy teremben, dr. Obrusánszky Borbála, hun
kutató, dr. Bognár László, ókori
neveléstörténész,
Herceg Ferenc, nemzettudat építő
munkás, szervező

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:
Várszegi Zsombor
2014. 01. 13.
Győri-Gál Zsigmond
2014. 01. 13.
Cservenka Áron és Hanna
2014. 01. 15.
Perge Mirjam
2014. 01. 16.
Elekes-Balázs Péter
2014. 01. 17..
Fritz Dániel
2014. 01. 23.
Gazsu Hanna
2014. 01. 28.
Veréb Olivér
2014. 01. 29.
Tóth Dávid András
2014. 01. 30.
Aigner-Kutasi Dávid
2014. 02. 04.
Balázsi Sándor
2014. 02. 06.
Németh Rebeka
2014. 02. 17.

Egy nap a menhelyen

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő
Egyesület munkatársaival rövid
egyeztetés után első ízben egy sáros, hideg, ám napsütéses februári
napon találkoztunk. A Pomáz peremén található állatmenhelyen
szépen elrendezett, tiszta kennelekben különböző színű, méretű,
korú és vérmérsékletű ebek vártak
türelmesen a napi sétára, játékra és
simogatásra - természetesen időnként ugatással nógatva az egyesület
alkalmazásában álló gondozókat és
az önkénteseket. Látogatóként hamar az emberekből és kutyákból
álló sokszínű „falka” tagjaivá váltunk.
A néhány órás látogatásra táppal,
immunerősítő készítményekkel és
néhány finom falattal rakodva érkeztünk meg. Lehetőségünk volt betekinteni a kennelek körül folyó munkába, és megismerkedhettünk a lakókkal is, akik között sok az idős, keverék, örökbefogadásra „esélytelennek” tartott kutya is.
Mindenki, akár két, akár négy lábon
járt is, nagy szeretettel fogadott

minket. Meggyőződhettünk arról,
hogy az állatvédelemért tenni akaró,
lelkes emberek csapatához van szerencsénk, akik a fizikai menedéken
túl az állatok lelki rehabilitációjára is
komoly hangsúlyt fektetnek.
Csodálatos napot töltöttünk az egyesület önkénteseivel és a kutyákkal
Pomázon. Sok szeretetet kaptunk, és
egy nagyszerű élménnyel lettünk
gazdagabbak. A tartalmas nap után
átfagyva, de jókedvűen tértünk haza
azzal a megelégedéssel a szívünkben,
hogy a kutyák életének szebbé tételéhez mi is hozzájárultunk Az egyesületnél tett látogatás megerősített
abban, hogy társadalmi felelősségtudattal rendelkező vállalkozásként a
lehetőségeink szerint támogatni kell
az ember- és állatsegítő szervezetek
munkáját akár tárgyi, akár pénzbeli
adományok formájában.

Gazdit keresünk!

Szerető örökbefogadó családokat keresünk három pici kölyökkutyánk számára. Tonik(1.) 2 hónapos kan, Betty(2.) és Bessy(3.) 3 hónapos szuka kutyus.
Egészséges, játékos, szeretetre éhes, kedves kiskutyák, pillanatnyilag további
két kutyával élnek egy kennelben bezárva. Mihamarabb szükségük lenne szocializációra, szabadságra és biztonságos otthonra.
További információt adunk róluk a www.pomazikutyak.hu honlapon, vagy a
20/424-9808-as telefonszámon.
Pomázi kutyaotthon önkéntesei.

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac

1.
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Fazekas Anna

2.

3.

nappali Pomázon a
Hősök terén

Egy pár hete már sejthető volt, hogy valami új dolog készülődik a Hősök terén a Sarki Bisztrónál. Ezért aztán felkerestük Kövér Krisztiánt, hogy meséljen legújabb tervéről,
kezdeményezéséről.
- A kirakaton át, egy gyönyörűen berendezett szobát lehet
látni. Kanapék, asztalok, polcok, mintha itt lakna valaki…
Az az érzése az embernek, hogy aki ide belép majd olyan,
mintha haza érkezne.
- Igen, ez volt a célunk, amikor kitaláltuk, hogyan rendezzük

be a teret. Az alap elgondolás az volt, hogy egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol az emberek lazán, kényelmesen érzik magukat, jobban megnyílnak, befogadóbbá válnak, amikor megérkeznek.
- Mi a nappali? Egy kis művelődési ház? Kultúrközpont?
- Valami ilyesmi, de mégis más. Olyan programokat, eseményeket szervezünk ide, ahol a résztvevők önmagukkal, a
megoldásra váró belső feladataikkal foglalkozhatnak, kikapcsolódhatnak, fejlődhetnek. A szórakozásra éhes környékbeliek is találnak maguknak programot, hiszen lesz például
színházi előadás, krimiest, tematikus vacsorák és még sok
más érdekesség, amiért eddig Budapestre kellett menni, de
most helyben is „megkaphatjuk” ezeket.
- Nem kicsi a hely egy színháznak?
- Az egész koncepciónk arra épül, hogy kis helyen mikroközösségeket építsünk. Ki-ki megtalálhatja a neki tetsző programot, elfoglaltságot, kihívást és így rögtön elindul egy azonos érdeklődési körrel rendelkező közösség közös élete.
- Milyen programok adják a fő vonalat nálatok?
- Szerencsére egyre nagyobb az igény arra, hogy az emberek

HIRDETÉS

önmagukkal, a belső világukkal, családjuk harmóniájával
foglakozzanak. Problémáikat is könnyebben meg tudják oldani, harmonikusabb lesz az életük. Ehhez hívtuk segítségül
Csík Mariannt, aki életmód tanácsokat ad különböző témákban, Kala Etienne-t, aki Minőségi Élet Klubjával már az első
előadásokon is nagy sikert aratott, vagy Nagy Gábort, aki
férfi klubot indít és a Zarándokutakról tart előadásokat.
Nagy örömünkre nálunk indul el a Csupa Szív magazin által
életre keltett Csupa Szív szülői klub is.
Lesznek nálunk tanfolyamok is, például jobb agyféltekés
rajztanfolyam, vagy a már országosan is ismert „értsünk szót”,
avagy Beszélj úgy, hogy értse illetve a Testvérek féltékenység nélkül című könyvek kiadói tartanak majd kurzusokat.
- Milyen sűrűn változnak majd a programok?
- A program minden hónapban más lesz, visszatérő és új
előadókkal, témákkal. Érdemes csatlakozni Facebook oldalunkhoz illetve figyelni a www.nappalipomaz.hu honlapunkat is.
Sok sikert, vidám pomázi és környékbeli embereket kívánunk a Nappalihoz.
(X)

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.
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HIRDETÉS

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.

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

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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete
Március
9-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty
15-én 8.00–20.00-ig
István Király
16-án 16.00–20.00-ig
István Király
23-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy
30-án 16.00–20.00-ig
Viktória
Április
6-án 16.00–20.00-ig
Vörösmarty

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Német Német Német

Viktória Gyógyszertár:
Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.:
340-232.
Vörösmarty Gyógyszertár:
Vörösmarty u. 18-20.,
tel.: 326-402,
Kõhegy Gyógyszertár:
Jankovich Gy. u. 2.,
tel.: 326-240,

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.

Bojler szervíz

Könyvelés

Tetőfedő-bádogos-ács

munkák, valamint lapos
tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:badogosbela@freemail.hu

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

Tel.: 06-30-288-51-58

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

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

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

Meghibásodott
számítógépek azonnali
javítása, ingyenes kiszállással

Szökõ cukrászda

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

PC SZERVÍZ

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.

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

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

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

REDŐNYÖK

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

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

HIRDETÉS
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