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Oly nehéz a
választás?
Vascsővel támadt valaki egy másik
emberre a városban, betörtek egy kerékpárboltba buszsofőrt bántalmaztak…
nap mint nap szem és fültanúi, rosszabb
esetben elszenvedői vagyunk az erőszaknak a tulajdon elleni bűncselekményeknek, vagyis kevésbé rendőri
zsargonnal élve lopásoknak verekedéseknek betöréseknek.
Európában évek évtizedek óta az emberi
jogok fáradhatatlan harcosai mintha nem
érzékelnék ezt mintha az alja bűnözéstől
való egzisztenciális félelmünk nem érné
el a demokráciáért rettegők ingerküszöbét.
Mert ez a félelem nem luxus limuzinokban, kávéházakban és konferenciatermekben leselkedik az emberre, de nem ám. Ez
a félelem a hétköznapokban az utcán, a
tömegközlekedésben a sarki boltban a
sötét utcán tölthet el bennünket.
Mintha a sokféle erőltetett és néha
megdöbbentően mondvacsinált jog eltakarná a normál élethez, a vagyonhoz, a
tulajdonhoz való jogot, mintha ez természetes lenne, mintha nem fenyegetnék
nap mint nap magányos és szervezett
bűnözők. Mintha a rendhez és közbiztonsághoz való érthetetlen ragaszkodásunk
nem lenne európai, korszerű, demokratikus stb…
Mert rettegnünk csak az állami étkezési
jegyektől, az akácfától, a jegybankelnök
alacsony fizetésétől szabad nekünk itt
Európa közepén.
Május utolsó vasárnapján öreg kontinensünkön milliók járulnak majd a szavazó
helyiségekbe, hogy a legkülönfélébb
szempontok alapján eldöntsék: kit, kiket
szánnak az Unió parlamentjébe. Bizony
nem könnyű dolog ez távoli intézményekről érthetetlennek tűnő szervezetekről dönteni. Nekünk hazánk fiaianak, s
még inkább hazafiaknak egy lehet a
célunk. Olyan cél, amely sok országban
fel sem merül, mert annyira természetes.
Olyan képviselőket kell kiküldenünk,
akik elkötelezettek az önmagát védelmező Európa mellett, de bátran kiállnak
minden körülmények között Magyarország gazdasági, szellemi, gyarapodásáért
és önállóságáért.
És ha ezt megértjük és elfogadjuk a választás már nem is olyan nehéz.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Elkezdődnek a fejlesztések
lődésével, tetszenek-e az eddigi és a
tervezett beruházások, milyennek értékelik az önkormányzat munkáját? Az
derült ki, hogy a hét szűk esztendő után
is úgy érzi a lakosság, hogy egy picit
fejlődött a város. Megértették, hogy az
eddigi szegénységben az önkormányzat lehetőségei nagyon korlátozottak
voltak. Abban bíznak, hogy a következő években lesznek nagy beruházások. Értékelik azokat az erőfeszítéseket, amiket a hivatalban tettünk a
település működőképességének fenntartásáért. Annak ellenére, hogy nagy
fejlesztésekre nem volt pénz, az önkormányzat harcát fejlődésnek érzékelték.
- Miután a kormány átvállalta az
önkormányzatok adósságát, s egyéb
lényeges intézkedéseket vezetett be, az
országban egyre bizakodóbbá vált a
hangulat. Mit tapasztal Pomázon? A
mi polgáraink is derűlátóbbak?

- Országgyűlési választás utáni interjú
csak négyévenként egyszer lehet. Ragadjuk meg a rendkívüli alkalmat, s
tekintsük át, hogyan zajlottak az események Pomázon április hatodikán.

- A lakosság 67,7 százaléka járult az
urnákhoz. Ez magasabb az országos
átlagnál. Minden szavazókörzetünkben
a Fidesz-KDNP nyert 40 százalék
feletti eredménnyel. Jelentős hátránynyal a második a baloldali összefogás,
a harmadik az országos átlagtól kicsit
elmaradva a jobbik. A negyedik az
LMP, amely 2-3 szavazókörünkben
valamivel jobban szerepelt, mint másutt. A különböző pártok, szervezetek,
mint például a zöldek, szociáldemokraták elvétve kaptak voksokat. Az
összesített adatok azt bizonyítják, hogy
az emberek tudták, melyik pártok
irányítják a politikát, s azokra szavaztak.
- A választás előtti hónapokban telefonos felmérést végeztettek. 700-800
embert kérdeztek meg. Mire voltak
kíváncsiak?

- Azt tudakoltuk, hogy a pomáziak
mennyire elégedettek a település fej4 Pomázi Polgár

- A hivatali időn túl is gyakran beszélgetek az emberekkel az üzletekben, a
postán, az óvodában, amikor a fiamért
megyek, vagy megszólítanak, kérdeznek. Mondhatom, hogy mostanában nem találkozom annyi rosszkedvű,
elkeseredett emberrel, mint egy-két
évvel ezelőtt. A választás eredménye is
azt bizonyítja, hogy a magyar emberek
többsége megértette, hogy amit a kormány tett az jó. A kétharmados győzelem annak köszönhető, hogy helyeslik
a magyarságtudatot erősítő, gazdaságot, családot védő, rezsicsökkentő
munkát, amit a kormány képvisel. Az
ország Közép-Európában mércévé
vált. De nem túlzás azt mondani, hogy
a meghatározó nyugat-európai hatalmak is figyelnek arra, ami nálunk
történik. A támadások lassan elismeréssé váltak. Sőt bevezettek olyan
intézkedéseket, amelyeket az Orbán
kormány hozott. Ezek eredetiek, meglepőek, és eredményesek. A magyarság
a Kárpát-medencében egyre erősebb.
A különböző hírek, amelyek a gazdaságunkról, külföldről érkeznek, hatnak a mi településünk lakosságára is,
ezért tapasztalok bizakodó hangulatot.
- Lesz-e a következő években a fejlesztésekben megmutatkozó „alátámasztása” ennek az optimizmusnak?

- Azt hiszem, hogy igen. Folyamatosan
nyerjük a pályázatokat. A hozzájuk

szükséges önerőkkel rendelkezünk. A
jelek szerint a nyár elején fontos
beruházások kezdődnek a városban. A
Marschalkó villa felújításának terve
folyamatosan készül. Az örökösökkel
egyeztettünk. Kulturális központot
szeretnénk benne kialakítani, amelyben a civilek és a nemzetiségiek otthont találnak. De működhetne benne
fiókkönyvtár, vagy teleház is. Háromszáz milliós beruházás lenne, amelynek 85-90 százalékát az állam fedezné.
A pályázatot beadjuk a közeljövőben,
az önrész itt is rendelkezésre áll.
A kátyúkat kijavítjuk, az utak építésére
elindult a közbeszerzési eljárás. A forgalmas részeken felújítjuk a járdákat, a
munkát a Hunyadi utcában kezdtük el,
az óvoda és az iskola miatt. A művelődési ház vizesblokkját ezekben, a
napokban cserélik ki. Pályázatot nyertünk és a részleteket dolgozzuk ki az
orvosi rendelő, a Hétszínvirág óvoda
és a művelődési ház fűtéskorszerűsítésére és a nyílászáróik kicserélésére,
külső hőszigetelésre. 13 millió forintot
nyertünk napkollektorok vásárlására,
ezeket a művelődési ház tetejére szánjuk. Budakalásszal közösen szeretnénk
üzemeltetni azt a térfigyelő kamerás
rendszert, amelyre, egy hete nyújtottunk be pályázatot a belügyminisztériumnál. Összesen 29 kamerát készülünk helyezni a játszóterek, kivezető
utak, forgalmas közterek figyelésére.
Remélem, hogy a berendezés segít a
közbiztonság javításában és a bűnözés
visszaszorításában. Abban is bízom,
hogy a pályázat kiírójának tetszeni fog,
hogy két település összefogott, így
felére csökkenthetjük a működtetési
költségeit. Nem beruházás, de a lakosság igénye, hogy több éves kimaradás
után ebben a hónapban lomtalanítás
lesz Pomázon. A költsége a 20 millió
forintot is meghaladhatja, de „kipucoljuk” a várost. Csak reménykedni
lehet, hogy a környékbeli települések
lakói és a „víkendesek” az otthoni szemetüket nem fogják idehordani. Nagyon fontosnak tartom, hogy szeptemberben minden óvodába jelentkező
pomázi kisgyermeket felveszünk. Új
csoportot indítunk a konténeres óvodában. Az előkészületeket megtettük, a
rossz emlékű elutasítások megszűnhetnek és Pomáz egy évvel korábban
teljesítheti a törvényi előírásokat.
Vicsotka Mihály

KÖZÖS DOLGAINK

Hírek röviden

Napelem a művelődési háznak

Pomáz Város Önkormányzatának az Új
Széchenyi Terv Közép-Magyarországi
Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott "Napelemes rendszer
telepítése a Pomázi Művelődési Ház
épületén"című pályázata 13 471 207 Ft
összegű támogatást nyert el Pomáz városa. A nyílt pályázat alapján hamarosan
megkezdődik a fejlesztési beruházás.

Közvéleménykutatás Pomázon

Az új Széchenyi Terv Államreform
Operatív Programjának támogatási
rendszeréhez benyújtott Árop pályázat megnyerése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az
önkormányzat megbízta a Vanin
KFt-t egy lakossági elégedettségi
felmérés elkészítésével. A márciusi
adatfelvétel után az eredmények
publikálására áprilisban került sor.

tükrözi a közállapotokat. Nem okozott
meglepetést az a kérdés sem igazán,
hogy a lakosság támogatja-e az őszre
tervezett, a mostanival azonos mértékű, azaz 10 százalékos ingatlanadó
csökkentést. Egy híján 80 százalék
egyetértett vele, míg 13 százalék inkább településfejlesztési célokra használná föl.
Az utóbbi időben megvalósult fej-

Új játszótér a német iskolában

A német iskola alapítványa, a Napsugár
Alapítvány 2014-ben célul tűzte ki az
iskola udvarának fejlesztését. Az első
felajánlásoknak köszönhetően - melyek
német testvérvárosunk, OberhausenRheinhausen képviselőtestületétől és Vicsi László polgármestertől érkeztek - elkezdődik az iskola új játszóterének építése.

Székelykapu

Elkészültek az utolsó simítások is. A
„Kaput készítette: Hamar János és fia
Péter 1996” feliratú székely kapun,
amelyet civil kezdeményezésre Pomáz
Város Önkormányzata méltó helyre helyezett el. A városközpontban a körcsomópontnál, mindkét irányból messzire
feltűnik az Ádány Lajos fafaragó mester, pomázi lakos által felújított alkotás.

Járdaépítési program

Pomáz Város Önkormányzata megkezdte a forgalmas helyeken lévő járdák
rekonstrukcióját, melynek során első
lépésként a Hunyadi utca egy részét újította fel.

Pályázat térfigyelő rendszerre.

Rendkívüli ülésen döntött a pomázi
képviselőtestület arról, hogy a város
elindul a belügyminisztérium által kiírt
térfigyelő rendszerek kiépítését támogató pályázaton, mely nem igényel
önerőt. Az önkormányzat a szentendrei
kapitánysággal és egy az ilyen rendszereket telepítő céggel folytatott szakmai tárgyalások után 14,6 millió forint
értékben 29 kamerára kíván pályázatot
benyújtani.

A pomáziak szerint a Városnap járul hozzá legjobban ahhoz, hogy szeressenek itt élni az emberek
A felmérést végző cég vezetője,
Lendvay Endre lapunknak elmondta,
hogy összesen 871 felnőtt Pomázi
lakos véleményét dolgozták fel. A
telefonos kutatás személyeit véletlenszerűen választották ki, de ügyeltek
arra, hogy reprezentatívan leképezzék
a lakosság foglalkozásbeli életkori és
nembeli megoszlás szerinti összetételét. Ennek alapjául a Központi
Statisztikai Hivatal adatai szolgáltak.
A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek 77%-a a Pomázi Polgárból tájékozódik a helyi ügyekről a
helyi rendezvényekről, programokról.
A válaszadók 53,4%-a véli úgy, hogy
Pomáz óvodáiban és bölcsődéiben
elegendő férőhely van. Akik, keveslik
a helyek számát, azok főként a „faluvégén” és Szelistye lakóparkban élnek. A helyi háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatás minőségével a
megkérdezettek 89,1%-a meg van
elégedve. A közbiztonságot 47 százalék tartja inkább jónak, sajnos ez

lesztések többségét a lakosság fontosnak tarja. Közelítőleg 85 százalékuk így értékelte a játszóterek rendbetételét, a szeméttelep rekultivációját
és a Teleki-Wattay kastély felújítását,
ugyanez az arány nem érte el a hatvanat az Árpád szobor esetében. Még
magasabb azok száma, akik a jövendő
fejlesztések közül a rendelőintézet
felújítását, az úthálózat javítását támogatnák és sokan szeretnék a játszóterek felújításának folytatását is.
A megkérdezettek több mint a fele
fontosnak tartja a Klisza–dombi emlékhely kialakítását valamint egyetért
azzal, hogy a labdarúgó pálya felújításra kerüljön, továbbá legyen egy
új műfüves pálya a településen.
Arra a kérdésre hogy fejlődött-e a
város a többség (65%) szerint kicsit,
nagymértékű változást 19 százalék
érzékelt. A kutatásban szereplők 66
százaléka, vagyis éppen kétharmada
elégedett a polgármester munkájával.
pp
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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.)

Eladó ingatlan

Pomáz Város Önkormányzata eladásra kínálja fel az Orgona
utca 69. szám alatti lakóingatlanát.
Az ingatlan beépíthetősége 30%-melyet a domborzati viszonyai korlátoznak. Az ingatlanon lévő lakóépület két szobából (41,31 m2 és 23 m2,) továbbá előtér, wc, fürdőszoba
helyiségekből áll. Jelenleg használaton kívüli. Az épület
szanitereit, gépészetét, gázóráját, gázkonvektorait a rácsok
egy részét, a vascsöveket, kerítést ismeretlen személyek eltávolították. A lakóépületbe bevezetett közműveket újra ki
kel építeni.
Az ingatlannal kapcsolatban további részletek a www. pomaz.hu oldalon találhatók, illetve érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:
dr. Varga László aljegyző, telefon: (26) 814 373, e-mail: aljegyzo@pomaz.hu

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.

Pomáz TV felhívása

Felhívjuk azoknak a pomázi lakosoknak a figyelmét, akik
nem látják a POMÁZ TV adásait mert parabola antennán
keresztül televízióznak vagy a Kábelszolgáltatótól olyan
csomagot rendeltek, melyben nincs benne a Pomáz TV,
hogy adásainkat a világhálón (internet) is megtekinthetik.
Elérési lehetőség:
1. kapcsolódjon fel a világhálóra
2. lépjen be a Google-be
3 írja be a keresőbe Pomáz TV
és a feljövő oldalon klikkeljen rá a Pomáz TV-re, majd a
megnyíló oldalon az adások menüre
vagy:
1. kapcsolódjon fel a világhálóra
2. a keresőbe írja be www.pomaztv.hu és máris megnyílik
a Pomáz TV oldala. Ott klikkeljen az adások menüre.

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.
6 Pomázi Polgár

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

ÖNKORMÁNYZAT

Bővülnek az óvodai férőhelyek

Április 29-én tartotta soros ülését a
pomázi képviselőtestület. Elsősorban
a költségvetést, az óvodai intézményeket és ingatlanértékesítéseket
érintő előterjesztéseket tárgyaltak. A
polgárok számára fontos döntést hoztak, amikor 20 millió forintot biztosítottak az idei lomtalanításra.
A 2013. évi zárszámadásból kiderült,
hogy a város nyitó pénzkészlete kicsit
több, mint öt, míg a záró 78 millió Ft
volt. Az intézmények 2013. évi szabad
pénzmaradványa 21 millió Ft-ot tett ki,
ezt az összeget a testület visszaengedményezte az intézményeknek.
A képviselők kiírták a Pomáz Közoktatásáért Díj pályázatát. A díjat 2007ben hozta létre az önkormányzat, és
kiemelkedő oktatási tevékenységért adható az Oktatási Kulturális és Ifjúsági
bizottság javaslata alapján.
A művelődési ház vezetőjének, Gáspár
Sándornak a megbízatása szeptember
30-án lejár, ezért az önkormányzat új
pályázatot írt ki.
A testület a hatályos jogszabályok figyelembe vételével pályázat kiírása nélkül támogatta a komplex óvodai in-

tézménynél a jelenlegi vezető, Szalontai
Katalin megbízását. Rendelkeztek arról,
hogy a Mesedombi tagóvoda német
nemzetiségi csoportja ezentúl normál

Felhívás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Pomáz Város belterületén lomtalanítást tartunk.
A lomtalanítás keretén belül csak a háztartásban keletkezett
lomok kerülnek elszállításra. Az autógumik, akkumulátorok, autóalkatrészek, elektronikai anyagok (TV, rádió, stb)
hűtőszekrény, festék, gyógyszer, sitt, trágya, föld, gally, háztartási kommunális hulladék elszállítását a lomtalanítás keretében nem vállaljuk, ezért a közterületre ezeket ne helyezzék ki. A családi házas övezetben a kapu elé, a lakótelepen
a parkolóban egy helyen kérjük összegyűjteni a lomot. A
kihelyezést a tervezett ütemnek megfelelő szállítás előtt 1-2
nappal kérjük. A lomtalanítás napján a helyszíneket folyamatosan ellenőrizzük. Aki határidő után teszi ki a
lomot, az saját költségén köteles az elszállításáról gondoskodni.
I. ütem: 2014. május 31 – június 1.
Szállítás május 31. szombat 6.00-tól
Ady E; Alma; Barackos; Beniczky köz; Beniczky; Berkenye; Bodza; Cseresznye; Csobogó; Diófa; Dobogókői;
Felsőhegy; Füge; Fűzfa; Galagonya; Garat; Gröschli; Hegyalja; Horváth; Kossuth L; Kós Károly; Középhegy; Molnár;
Margitliget; Meggyfa; Orgona; Papamalom; Pataksor; Ribizli; Sashegyi S; Szedres; Szilva; Tamási Á; Vár; Wágner;
Wass A ;
Szállítás június 1. vasárnap 6.00-tól
Aradi; Balogh Á; Bem J; Czikó J; Damjanich; Dankó P; Egres; Eper; Eper köz; Fáy A; Fáy A. köz; Fecske; Gesztenye;
Gesztenyés köz; Gólya; Guriga; Hársfa; Honfoglalás; Hősök tere; Hunyadi J; Iskola; Kadarka; Kápolna; Kisrét; Kiss
E; Kokárda; Klapka Gy; Knézich K; Kosztolányi D; Kovács; Kökény; Körte; Községház; Lámpa; Lázár V; Luppa
V; Málna; Mandics; Mandula; Messelia; Mogyoró; Orlovácz; Othelló; Peklár; Plébánia; Radnóti M; Seregély;
Sicambria; Sport; Susnyár; Szabadság tér; Szerb; Sztojity

csoportként működjön tovább. Elfogadták ezen kívül a Mesevár telephelyóvoda egy csoporttal történő bővítését is, amellyel elérhető, hogy valamennyi pomázi jelentkező gyermeket
el tudjanak helyezni. A létszámbővítésnek köszönhetően a Mesevár is tagóvodává fog válni. A képviselők elfogadták, hogy a bölcsődében két fő
kisgyermeknevelői státusz létesüljön.
A következő napirendi pontban Vicsi
László polgármester örömmel számolt
be arról, hogy az önkormányzatnak
végre anyagi lehetősége nyílt arra, hogy
megrendelje a várva-várt lakossági lomtalanítást. Az akció várhatóan 22 millió
forintba kerül, melyre a fedezetet a költségvetés általános tartalékából való átcsoportosítással kívánják biztosítani.
Nyolc millió forintot szavazott meg az
önkományzat az Egervári-Halmai Focisuli SE számára műfüves pályaépítés
önerejének biztosításához, támogatva
ezzel, hogy modern és színvonalas körülmények között sportolhasson kétszáznál is több pomázi fiatal a közeljövőben.
pp

Sz; Templom tér; Tóth Á; Tölgyes Kálmán; Török I; Vasvári
P; Vécsey K; Verebes; Vincellér; Vróczi; Vujcsics T. tér;
Wattay;

II. ütem: 2014. június 14.-15.
Szállítás június 14. szombat 6.00-tól
Álmos; Árvácska; Árvalányhaj; Boglárka; Borbolya; Búzavirág; Dózsa Gy; Előd; Emese; Gábor Á; Gábor Áron köz;
Goethe köz; Goethe; Gyöngyvirág; Hajnal; Huba; Huszár;
Ibolya; Jankovics Gy; József A; Kamilla; Kartal; Kond;
Koppány; Kurucz; Levendula; Liliom; Liliom köz; Majdán;
Margaréta; Margaréta köz; Nárcisz; Nyár; Ond; Ősz; Panoráma; Pipacs; Rezeda; Rózsa; Rózsa köz; Szamóca; Szarkaláb; Szegfű; Szőlőtelep; Tas; Tátika; Tavasz; Tél; Télfy
köz; Tompa Mihály; Töhötöm; Tövis köz; Tulipán; Viola;
Víztorony; Zsálya;
Szállítás június 15. vasárnap 6.00-tól
Bacsó B; Bartók B; Beethoven; Béke; Bihari J; Erkel F;
Füleki; Kálmán I; Katona S; Kodály Z; Kubinyi K; Liszt F;
Lóczy L; Magyar; Mártírok; Pápay L; Somogyi B; Szentendrei; Táncsics M; Verdi;
III. ütem: 2014. június 21.-22.
Szállítás június 21. szombat 6.00-tól
Balassi B; Báthory; Bibó I; Bólyai; Deák F; Dobó I. (Vörösmarty feletti rész); Eötvös L; Illyés Gy; Kandó K; Katona
J; Klisovácz dülő; Madách I; Mikszáth K; Móra F; Móricz
Zs; Nagy L; Németh L; Petőfi S. (Vörösmarty feletti rész);
Rákóczi F. (Vörösmarty feletti rész); Széchenyi I; Váczi M;
Ybl M;
Szállítás június 22. vasárnap 6.00-tól
Arany J; Árpád F; Attila; Babits M; Bajcsy Zs; Bethlen G;
Bocskai; Budakalászi; Csokonai; Dobó I. (Vörösmarty alatti rész); Gárdonyi G; Határ; IV. Béla; Jókai M; Kölcsey F;
Május 1.; Mátyás király; Petőfi S. (Vörösmarty alatti rész);
Rákóczi F. (Vörösmarty alatti rész); Szilágyi E; Teleki J;
Toldi M; Vörösmarty; Zrínyi M;
Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre, Szabadkai u. 9.
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KULTÚRA

Versmegálló

A Költészet napján, április 11-én Pomáz egyik legforgalmasabb helyén a HÉV megálló közelében a székely kapunál
- ha nem is síppal, dobbal, nádi hegedűvel -, de látható és
hallható versekkel, ajándék vers-tekercsekkel köszöntöttük
a napot, s az arra járó alkalmi publikumot. Köszönet a több
száz hangadó gyereknek és felnőttnek, akik ezúttal is velünk
verseltek.
gs

Sashegyiek könyve

Városi versmondók

2014. április 11-én immáron hatodik alkalommal tartotta
meg a Mátyás király általános iskola „Tisztelet a költőknek”
címmel a városi Költészet Napi versmondó versenyét. Ezen
a napon nemcsak József Attilára emlékezünk, hanem a többi
nagyjainkra is.
A zsűri tagjai Szalontai Katalin (óvodapedagógus, a pomázi
összevont óvodák vezetője), Érczfalvi András (magyartanár,
újságíró, rádiós műsorszerkesztő), Gáspár Sándor (egykori
versmondó, népművelő, a Művelődési ház igazgatója) voltak. Az első helyezést elért tanulók továbbjutottak a májusi
megyei versmondó versenyre.
Győztesek:
1. osztály: Nagy Anna, 2. osztály: Éberling Enikő, 3. osztály:
Horváth Ádám, 4. osztály: Sarkadi Levente, 5.évfolyam:
Udvaros Márton (Mátyás Király Ált. Isk.), 6. évfolyam:
Kiss Balázs (Mátyás király ált. Isk.), 7. évfolyam Király
Sára (Sashegyi ált. isk.), 8.évfolyam: Alatrach Faud (Sashegyi ált. isk.), Középiskolások (Sashegyi Sándor Ált. Isk.
Művészeti és Rendészeti Szki.): Muszula Róbert (9.o.)

Született Úr Máraival

A Pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti
Szakközépiskola és Szakiskola újból növelte városunk
hírnevét az izbégi "Tarka-barka Daloskönyv" című tankerületi rajzversenyen.
Idén 3 település 9 iskolájából 570 pályamű érkezett a versenyre. Népdalok illusztrálása és hangszerek szerepének
megjelenítése a népdalokban volt a gyermekek feladata. A
független zsűri neves alkotóművészekből állt: Aknay János
Munkácsy és Kossuth-díjas festőművész, Vágási Tamás festő és ötvös iparművész, és Kelemen Marcell festőművész.
Az 1-2. osztályos korcsoportban a három kiosztott egyéni
helyezésből 2. helyezést ért el Antal Dominik (2.c), különdíjat kapott Elek Orchidea (2.a) és Csömör Míra (2.c.) Iskolánk 12 tanulóját „Sashegyiek Könyve” néven csoportos
nívódíjjal jutalmazták. A 12 rajzból álló leporelló képeskönyvünket egyedi és magas színvonalú kivitelezéséért
kiadásra javasolták.
Hlavacska Orsolya
tanítónő, rajztanár
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Április 10-én egy ikon járt Pomázon. Bánffy, Dörner, Rékasi, Eperjes után Bálint András, az Álmodozások kora, az
Apa és a Szerelmesfilm örök kérdőjele jött közénk. A létkérdések, a múlt értékek és az önvizsgálat hangulatában
szólt Márai naplója, a Halotti beszéd, Babits, Radnóti,
Arany, Kosztolányi. Szerkesztett rendben, közvetlenül, de
nem barátin. Ő beszél, kérdez, s mi keressük a választ. Magunkban, együtt.
gs

Sashegyisek a
rendészeti versenyen

DIÁKHÍREK

Nyuszi kupa

Háromnapos megmérettetés helyszíne volt a Békés Megyei
Harruckern János Közoktatási Intézmény. A Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett
X. Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny
csapatverseny kategória országos döntőjét 2014. április 10én nyitotta meg dr. Polyák Zsolt r. ezredes, a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője. A megmérettetésre az ország szinte valamennyi megyéjéből érkeztek diákok. Összesen 56 négy fős gárda versenyzett.

Iskolánk csapata: - Egervári Zalán, Nagy Ádám, Benedek
Vencel (12.oszt.), Gyalog György (11.oszt.) - derekasan
helytállt, melynek eredményeként külön díjat nyert, mint
legeredményesebb csapat drog ismeretei miatt. A fiúk felkészítő tanára Gebhardt Uwe ny. r. alezredes volt.
Sashegyi Sándor általános iskola

Húsvéti hírek a
német suliból

Végre itt a tavasz, a hideg téli napokat feledve lelkesen
fogadták az iskola tanulói a tavaszi eseményeket.
Március 22-én ünnepeltük a víz világnapját. Trakpergerné
Gácsi Andrea ez alkalomból témahetet szervezett, érdekesebbnél érdekesebb programokkal. Márc. 17-én rajzpályázat
meghirdetésével kezdődött a hét. A pályázat témája a vízi
élővilág volt. Kedden kavicsfestéssel folytatódott a program. Szerdán papírhajót készítettek a gyerekek, majd másnap izgalmas vetélkedőre került sor. A hét zárásaként kék
ruhában érkezett az iskola összes tanulója és dolgozója,
aminek célja a figyelemfelhívás volt: vigyázzunk természetes vizeinkre, óvjuk a föld vízkészletét!
Április 11-én több rendezvényre is sor került. Alsós tanulóink egy része a HÉV-állomásra sétált, a Költészet napja
alkalmából a Versmegálló című rendezvényre. Mások a
Thália Színházban megtekintették a Rozsdalovag és a kísértet című színdarabot. Azok a gyerekek, akik maguk is
szeretnek verset mondani, részt vettek a városi szavalóversenyen. Húsvét előtt minden évben megrendezzük a
Nyuszi-kupát külön az alsó és felső tagozatban. Az alsóban
a 3.osztály a felsőben a 6. osztály nyert (Botos Vivien, Varga
Kira, Kreizler Patrik, Olasz Olivér, Kovács Gyula, Sarkadi
Miklós és Szilágyi Richárd). Hagyomány nálunk a húsvéti
tojásvadászat is. A feladat minél több elrejtett tojás öszszegyűjtése az iskolaudvaron.

Április 16-án a Mátyásban az első Nyuszi kupa sakk
viadalra gyűltek össze iskolánkból a sakkot szerető gyerekek. Nehéz küzdelemben, 5 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 következő végeredmény született:
I. Harangozó Zsombor (3.b) - 15 pont, II. Brányi Bea (4.a),
Ferencz Dávid (4.b), Kerényi Márk (2.a), Szekeres Balázs
(3.c) - 13 pont, III. Gardev Dániel (3.c), Milán Attila (4.a) 12 pont.
Mátyás király általános iskola

Szárnyaló Sasok a
Sashegyiből

Több, mint háromezer pályázó iskola közül a Kinder+Sport
Program keretében a Sashegyi Sándor Iskolát is kisorsolták
azon 64 iskola közé, akik részt vehettek a régiós sportvetélkedőn.
Az iskola csapatneve, a „Szárnyaló Sasok” lett. Egy hosszú,
februárban kezdődő felkészülési program után a 14 fős
csapat Érdre utazott a régiós elődöntőre, ahol szoros küzdelemben a 4. helyet szerezték meg. A felkészítő tanárok
Filó Tamás és Hamar Ágnes testnevelők voltak.
Az intézmény már a program elején nyertes volt, hiszen ekkor több, mint kétszázezer forintnyi sportszerrel gazdagodtak, és további szerzett pontjaikat is sporteszközökre fogják
váltani.
Sashegyi Sándor Általános Iskola
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KÖZÉLET

Hadházy Sándor: legfontosabb feladatunk
a munkahelyteremtés

„Sok százan dolgoztak a siker érdekében, és jó érzés, hogy erőfeszítéseinket siker koronázta. Nagyon
örülök a győzelemnek, és annak,
hogy ez a körzet is hozzájárult ahhoz, hogy a következő parlament is
Fidesz– KDNP többséggel tud megalakulni – nyilatkozta a választás
éjszakáján Hadházy Sándor, a győztes országgyűlési képviselőjelölt,
akik 1998 óta sorrendben az ötödik
választását is fölényesen megnyerte.

Hadházy Sándor az új országgyűlésről
szólva leszögezte: „az elkövetkezendő
négy évben egyik legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés, a hazai
vállalkozások megerősítése. Azon leszünk, hogy az uniós forrásokat és az
egyre bővülő hazai forrásokat is erre a
területre irányítsuk. Hozzátette: nagyon fontos Magyarország gazdasági
függetlenségének megteremtése, hiszen csak így lehet valódi nemzeti politikát megvalósítani.”
Az április hatodikai választáson a
szavazatok közel felével nyertes régiúj országgyűlési képviselőnk köszönetet mondott mindazoknak, akik éltek
állampolgári jogaikkal: „Köszönöm a
választóknak, hogy eljöttek, azoknak
is, akik ránk szavaztak, és azoknak is,
akik most nem minket választottak” .
A hivatalos végeredmény kihirdetését
követően Szentendrén a Városháza
Dísztermében vette át Hadházy Sándor
az országgyűlési képviselői megbízó
levelét. Az ünnepségen a házigazda, dr.
Dietz Ferenc mellett részt vettek a helyi önkormányzati képviselők, a térség
polgármesterei, valamint a választást
lebonyolító szervek vezető munkatársai is.
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere köszöntőjében a térség
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polgármesterei nevében is gratulált a
győzelemhez, kiemelve, hogy az 1998
óta tartó időszak eredményei, fejlesztései igazolják, hogy Hadházy Sándor
megválasztásával Szentendre és az
egész térség nyert.
„Ezt nem lehet megszokni…” –mondta
régi-új országgyűlési képviselőnk.
Fölidézte, hogy a választási kampányban mennyi igaztalan támadás érte, de
ő maga és csapata ragaszkodott ahhoz,
hogy nem szállnak be a mocskolódó
kampányba. „Mi az eredményekről és
a jövő lehetőségeiről beszéltünk és a
választás megmutatta, hogy az embereknek igenis számítottak az eredmények és nem voltak vevők a lejárató
kampányra.”
Köszönetet mondott mindenkinek, aki
támogatta az elmúlt évek során a munkájában és most, a kemény választási
küzdelemben is. „Ez a győzelem nem
az enyém, hanem a mi közös győzelmünk! Köszönöm nektek!” – mondta. Külön kiemelte feleségének a támogatását, aki mindig biztos hátteret
nyújtott számára.
Hadházy Sándor szerint az elmúlt négy
évben és az azt megelőző időszakban
is azt bizonyították a többi Fideszes és
KDNP-s országgyűlési képviselővel
együtt, hogy számukra az emberek, a
lakosság érdekei a legfontosabbak.
„Mi az emberek oldalán állunk és ezzel
a hozzáállással készülünk a következő
négy évre is. Ehhez nagy támogatást és
bizalmat kaptunk a választóktól. Ez
nagy öröm, de hihetetlenül nagy felelősség, és nagy lehetőség is egyben”.
„Én felelősnek érzem magam, hogy

Szentendre és a többi település a
választókerületben még többet kaphasson, mint eddig bármikor. Erre komoly
lehetőség van, hiszen az uniós források
még nincsenek lekötve. Így minden
azon múlik, hogy hogy ez a dunakanyari közösség milyen programokat,
terveket tesz le az asztalra” – jelentette
ki, majd hozzátette: „az én feladatom
az lesz, hogy ezeket támogatva sikerre
vigyük a fejlesztési projekteket.”
Az országgyűlési képviselő szerint az
életminőség fejlesztése a térségben
kiemelt feladat. Ennek legfontosabb
eleme, hogy az itt élők helyben találjanak megfelelő munkát, így a fő cél
a munkahelyteremtés. A másik nagyon
fontos célnak az egészségmegőrzés.
„Nagyon örömteli az egészségügyi
ellátórendszer fejlődése, de jobb lenne
megőrizni az egészséget.” Ennek érdekében például kerékpárút- és komoly
sportlétesítmény fejlesztési programokat szeretne indítani a térségben.
A térség polgármestereihez szólva
megerősítette, hogy közös munkát, és a
települések közötti sokkal szorosabb
együttműködést szeretne. Kiemelte,
hogy az uniós pénzek sikeres lehívása
érdekében, a munkahelyteremtés és a
turizmusfejlesztés ügyében mindenképpen együtt kell működniük a
településeknek, hiszen csak együtt
lehetnek igazán sikeresek.
Hadházy Sándor köszönetet mondott a
választási iroda tagjainak, a több hónapos áldozatos és nagyon profi munkájukért.
Kempf Károly Ignác

A Marschalkó villa titkai (1. rész)

Ha a német iskola mellett lesétálunk a
patakhoz és jobbra fordulunk, majd a
hídon átkelve balra, fölfelé indulunk,
az Orgona utcában egy valaha csodálatos épületet láthatunk: talán sokan
nem is tudják, hogy ez az idén 100
éves Marschalkó villa, a város alig tíz
műemlék épületének egyike.
Marschalkó Béla, vagyis a dédapai
örökség után kutatva még 2012 őszén
látogattam meg először az Orgona utcai
villát. Az autóból kiszállva egy pillanatra én is, kísérőim is elcsendesedtünk,
hiszen valamikor ezen a helyen ükszüleink álltak. A látványtól libabőrösen
közelítettük meg az épületet, amennyire
lehetett bejártuk és lefényképeztük kívül-belül, majd otthon meséltünk a többieknek. A képeken sajnos nem lehet
megörökíteni a hangulatot, amely a
házból árad. Azt hiszem, első ránézésre
is érezni lehet rajta az eltelt száz évet, a
viszontagságokat, melyek nyomait
ugyan magán viseli, számomra mégis az
egyik legkedvesebb Marschalkó-épület.
A történetet, hogy hogyan került a Marschalkó család Pomázra, sajnos nem
ismerem, de az biztos, hogy a villát szüleinek, Marschalkó Richárdnak, és Stefeziusz Szidóniának kérésére tervezte
1909-től kezdve az akkor még egyetemista fiuk, Béla (1884–1962). Eredetileg a telken egy nagy, ’L’ alakú épület
állt, ennek helyére épült a kétemeletes új
családi ház. Az eredeti terveken, melyek
szerencsére épen megmaradtak a családi
örökség részeként, nem Marschalkó,
hanem Zrumeczky Dezső aláírását láthatjuk. Vele ugyanis közös irodájuk volt
1912-től kezdve, és az akkori szokás
szerint a terveket az irodavezető, vagyis
Zrumeczky szignózta. A tervezés, és
kivitelezés időszaka tehát három évet

vett igénybe, és az eredmény egy frissen
diplomát szerzett építész tehetségéről
tesz tanulságot.
Ha a villát stílusában vizsgáljuk, a magas tetőről, a lábazat szintjén lévő nyers
kövekről, a fafaragásos erkélyrészről, és
a szokatlan osztású ablakokról Kós
Károly és Erdély juthat eszünkbe. Va-

lóban, Marschalkó Béla a „Fiatalok”,
vagyis a Műegyetemen az 1900-as évek
első tizedében megalakult csoport tagja
volt. Soha nem tartozott ugyanakkor a
szorosan vett társaságba, nevét egyetlen
felsorolásban sem láthatjuk, pár évvel
fiatalabb is volt náluk, de biztosan
ismerte őket, többek között Zrumeczkyn
keresztül is. A Fiatalok csoportja főleg
Erdélyből, és az ottani építészetből merített inspirációt, az ottani formákat,
módszereket igyekeztek alkalmazni a
saját építészetükben. A villa esetében

EMLÉKEZET

például a fából készült kapu tervein
(1910) álló felirat szerint a kapu Kalotaszegről érkezett, két oldalán faragott
faoszlopok álltak, zsindelyes tetőrésszel.
Marschalkó Béla gyakorlatilag ebben a
stílusban, és különösképpen Kós Károly,
és Zrumeczky Dezső építészetén keresztül találja meg saját alkotói hangját, és
ehhez teljes életművén keresztül ragaszkodik. Saját kezűleg írt önéletrajzából kiderül, hogy Zrumeczkyvel több
budapesti villát is terveztek korábban
együtt, például a Szalonkai úton Tormay
Cécile számára, illetve a Hidegkúti úton
Herczeg Ferenc villáját. Ezek az épületek azért fontosak számunkra, mert a
pomázi ház elsődleges előképének tekinthetjük őket. Természetesen elsősorban a funkció köti őket össze, de
hasonló részleteket fedezhetünk fel
mindhárom villánál, például a magasan
húzódó terméskő lábazatot, a meredek
tetősíkokat, a csonkakontyolást a tetőn,
vagy a több osztású ablakokat. A Tormay villával még a dupla hallos megoldás is összeköti az épületeket, mely azt
jelenti, hogy a földszinten, és az első
emeleteken is egy-egy hall helyezkedett
el egymás felett, melyeket lépcsősor
kapcsolt össze. Ez a megoldás Angliából
terjedt el, ott kapott ugyanis fontos funkciót ez a szoba, mely egyben a közös
élettér, a család és barátaik együtt töltött
idejének helyszíne lett, így központi szerepet kapott egy családi ház tervezésénél. Zrumeczkyék ismerték ezt a
modern szemléletet, és lényegesnek
találták alkalmazni ezt a megoldást saját
tervezésű villáik esetében.
Andrássy Dorottya a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem művészettörténet
szakos hallgatója

Felsővattai Wattay János

Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja

Fővárosunk fontos utcája és főútvonala
is Vác városáról kapta nevét. Vác, pedig
a későavarkortól - 805. és 1044. között
élt Aba keresztény uralkodó család (Aba
Ábrahám, Kolba Izsák, Baton-Vata Sirák, Aba Sámuel) tagjának Vatának szeretett hangzós („c” és „cs”) Vác, Vacs
nevét őrzi. A borsodi Vatta települést is
erről az uralkodóról nevezték el, ahonnan Wattay János származik.
Apja Wattay I. Pál a vármegye helyettes
alispánja vitézsége elismeréseként 1661
-ben jelentős birtokokat kapott a vármegye területén (Dunakeszitől-Kiskőrösig, Pomáztól-Nagykovácsiig).
Wattay János 1676-ban a vármegye esküdtje. 1680-ban az oszmánok fogságába esett, majd kiszabadulása után 1686ban a váci járás szolgabírájaként harcolt

Vác, Pest és Buda felszabadításában.
Részt vett a közigazgatás újjászervezésében. Lemondása után a vármegye
gyűlésein küzdött a túlzott adóztatás, a
Habsburg adminisztráció és katonaság

önkényeskedései ellen.
János a nógrádi kuruc nemesi felkelők
első kapitányaként harcolt a labancok
ellen. 1704. május közepén (310 éve)
Kecskeméten megválasztották a vármegye (benne Pomáz és környéke) első
kuruc alispánjának. Megszervezte a
vármegye kuruc kézen lévő településeinek közigazgatását, a kuruc csapatok
ellátását, a labancok elleni védelmet.
Haláláig, 1723-ig aktívan részt vett a
vármegye közgyűlésein, küzdött az önkényeskedések ellen és folytatta a vármegye betelepítését (Pomázt és környékét
is), támogatva minden keresztény felekezetet. A család emlékszobája a fia
III. Pál által építtetett pomázi, illetve a
sziráki kastélyban megtekinthető.
Bátonyi Pál
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Egyesületi beszámoló a testvérvárosban

A Oberhausen-Reinhauseni Pomázt segítő egyesület 2014. március 27-én
tartotta a 13. éves nagygyűlését a „Brunnen” bisztróban, Oberhausenben. A
köszöntés és az elhunytakra való
emlékezés után, C. Deutsch elnök aszszony rátért az elmúlt évi tevékenység
ismertetésére: az előző évi nagygyűlés
ugyancsak márciusban volt. A visszapillantás következő pontja volt, hogy
egynapos látogatásra fogadták szeptemberben a pomázi delegációt, akik a
waldangellochi „Pomázer Heimatverein” szervezésével tartózkodtak nálunk. A község és egyesületünk által
frissen felújított Pomáz téren pohárköszöntővel fogadtuk vendégeinket, akik
azután a Rajnán rövid hajókirándulást
tettek. Ezt követően kávéval és süteménnyel kínáltuk meg a résztvevőket,
és átadtuk egymásnak a szokásos
ajándékokat. Befejezésül tettek egy
buszos városnézést, majd részt vettek
az Oberhausen-Reinhausen Napja alkalmából rendezett zenei ünnepségen.
Utána visszamentek Waldangellochba
és Schönbornba, ahol a vendégek szállodában valamint rokonoknál, barátoknál voltak elhelyezve.
Szóba került e nap folyamán a szokásos „Mikulás a cipődobozban” ak-

ció, melyeket a polgármester M. Büchner, W. Deutsch valamint K. és A. Fühl
személyesen hoztak el Pomázra,
valamint a sikerrel járó karácsonyi
vásár is.
A nagygyűlésen felolvasott az elnök
asszony egy levelet, a Pomázi Német
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának kérésével, miszerint az iskola udvarán nincs egyetlen játék sem,
amit a tanulók szünetben használhatnának. A költség felmerülésekor a jelenlévők spontán 500 Euró adományt
szavaztak meg, az egyesület részéről.

A továbbiakban ismertette az elnök
asszony a partnerváros Pomáz meglátogatásának tervét, 2014. 09. 28-tól 10.
05-ig. Az elnöki tájékoztató után az
ellenőrző bizottság elnöke S. Seiferling tájékoztatott a pénzügyi és gazdasági helyzetről, és megállapította,
hogy a pénztáros szabályszerűen és
kifogástalanul vezette a pénztárt. A
jelenlegi elnökség felmentése után H.
Brand levezette az új elnökség megválasztását.
A választás eredményeként az elnök:
Claudia Deutsch, a helyettese Albert
Franz, pénztáros: Steffen Seiferling, a
jegyző Wolfgang Deutsch, a sajtófelelős Angi Fühl lett. Ülnökök: Margot
Börzel, Martin Büchner, Melanie
Horn, Maria Schwabenland, Karl Fühl,
Hildegard Martus és Ingeborg LauAlbert.
W. Deutsch befejezésül néhány diaképet vetített le az elmúlt időszak tevékenységeiről, majd C. Deutsch elnök
asszony a jelenlévő Oberhausen-Reinhausenieknek, Martin Büchner polgármesternek, az egyesület vezetőségének
és valamennyi segítőnek és adományozónak köszönetet mondott.
A. Fühl
Fordította: Cs. T.

Hatvan éves osztálytalálkozó Pomázon

Egy kockás és egy vonalas füzet

És íme, itt vannak ők: az örökifjak.
1954-ben Pomázon végezték az általános iskolát A sors százfelé sodorta
őket, de 2004-ben visszajöttek ide és
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megünnepelték az ötvenedik évfordulójukat. Most megünnepelték a
hatvanadikat is. Milyen könnyű ezt
leírni. És mennyi küzdelem öröm bánat

átélni. És most gondoljunk arra, hányszor mondjuk fiatalabbak milyen rettenetesen feszült meg stresszes korban
élünk és gyakran halljuk az iszonyú
mondatokat: ide nem érdemes gyereket
szülni meg, hogy innen menekülni
kell.
És ők? Itt a képen? Ők egy világháborúban fogantak, egy világháborúba születtek, egy vesztes ország romjaiban botladozva kellett gyermekfejjel
járniuk. A legsötétebb korszakban tanultak olyan iskolában, ahol - Kalloczki Pálné Vaszlavik Gizella emlékező szavait idézve - egy kockás és
egy vonalas füzetük volt, ötvenen jártak egy osztályba és télen maguk vittek
fát a fűtéshez. Aztán éppen hogy
kiléptek az iskola kapuján, látniuk kellett ifjan egy szabadságharc bukását.
És mégis éltek, dolgoztak, tanultak,
gyermekeket neveltek, újjáépítették az
országot, megállták a helyüket mindenütt.
És most itt vannak: derűsen, bizakodva
néznek le ránk a képről.
Jó egészséget kívánunk nekik!
Szeti

Április 6-án lezajlott a
hetedik szabad parlamenti
választás. Az eredmények
igazolták a közvélemény
kutatásokat. A Fidesz nagyarányú győzelmet aratott
és folytathatja a kormányzást, ellenfelei pedig gratulálhatnak, gyűlölködhetnek, magyarázkodhatnak és bűnbakot kereshetnek magukban és másokban ízlésük és vérmérsékletük szerint.
Pomázon 13172 választópolgárból 8906 jelent meg
az urnák előtt, ez az arány
jobb az országos átlagnál. A
pártlistákra leadott voksok
is nagyjából az átlag körül
mozogtak. A legtöbb szavazatot a Fidesz kapta (3938
44,41%), egyedül többet,
mint két nagyobb riválisa
együttvéve (Baloldali Összefogás: 2477, Jobbik: 1293
14,58 %). Az LMP-re 804-

Választottunk

VÁLASZTÁS
en szavaztak (9,07 %).
Az egyéni indulók közül is
kimagaslott Hadházy Sándor fideszes országgyűlési
képviselő a rá leadott 3919
szavazattal (44,28%), bőven
megelőzte a baloldali összefogás jelöltjét Szinna Gábort
(2475, 27,97%), a jobbikos
Murányi Leventét (1348,
15,23%) és az LMP-s Kardos- Horváth Jánost (686,
7,75%).
A kis pártoknak is nevezett
többi szervezet valóban „kicsi” maradt, közülük senki
nem tudta elérni még a száz
szavazatot sem. A nemzetiségi listák közül csak a
német (24) és a szerb (20)
kapott szavazatot.
Pomázon a 4. számú szavazókörben volt a legalacsonyabb (47,78%), a 13asban pedig a legmagasabb
(73,61%) a részvételi arány.

A helyi Választási Iroda Tájékoztatója

Az Európai Parlament tagjainak
2014. évi választására vonatkozó
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó tudnivalókról

Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság Elnöke 90/
2014.(III.10.) KE határozata szerint az
Európai Parlament tagjainak választása
2014. évi időpontja 2014. május 25.
(vasárnap)
1./ A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt.
útján 2014. április 7-ig kapja meg a
névre szóló értesítőt a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Választópolgár a névjegyzékben nyilvántartott
adataiba a választás kitűzésétől 2014.
május 23-án 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 viszszautasítja és nem szavazhat.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslattal az értesítő megküldését követő három napon belül, de
legkésőbb 2014. május 23-án 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 Európai Unió más tagállamának
állampolgára legkésőbb 2014. május
9-én 16 óráig kérheti (vagy korábbi
kérelmét módosíthatja), hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai
Parlament tagjainak választására is
kiterjedjen.
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. május 23-án
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.
4./A választópolgár mozgóurna iránti
írásban vagy elektronikusan benyújtott
kérelmének legkésőbb 2014. május 23án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz
a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel
vagy a szavazás napján 2014. május
25-én, az írásos kérelemnek legkésőbb
15.00 óráig kell megérkeznie a szava-

zatszámláló 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 17-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezésre , külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló, és mozgóurna
iránti kérelemre, továbbá Európai Parlament tagjainak választására 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. március 12.
Helyi Választási Iroda
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Megizzasztotta a bajnokesélyest az ICO SE

Továbbra is változó teljesítményt
nyújt a tavaszi idényben a Pomáz
ICO SE felnőtt labdarúgó csapata.
Ezt jól jelzi, hogy a listavezető ellen
egy góllal, míg a tabellán lejjebb álló
gárdával szemben négy góllal kapott
ki.
Március 30-án a tavalyi bajnokságban
remekül szereplő, de az idén a középmezőnyben tanyázó Perbálra utazott az
ICO SE. A hazaiak pályáját és annak
környékét nemrégiben újították meg,
így megszépült környezetben játszhattak a csapatok. A mérkőzést jól jellemzi, hogy Csehi Attila játékvezető
négy sárga és két piros lapot adott
testvériesen megosztva mindkét oldalon. A küzdelmes találkozó egyetlen,
számunkra három pontot érő gólját
Sergő Márton szerezte.
A 21. fordulóban a listavezető Pilisszentivánt fogadtuk. A tabellán elfoglalt hely szerinti különbség egyáltalán
nem látszott, a Pomáz végig egyenrangú ellenfele volt a bajnokesélyes
csapatnak. Joggal jelentette ki Kult
Ferenc a meccs után, hogy csapata nem
érdemelt vereséget. A 2:1-es végeredmény már az első félidőben kialakult, „szépítő” gólunk Nickmann
György érdeme.
A következő fordulóban Szigetmonostorra látogatott az ICO SE. Erről a
találkozóról idézzük Gerlay Péter
beszámolóját - köszönet érte.
„A meccsen mindvégig mindkét csapat
támadólag lépett fel. A gólszerzés a
szigetieknek sikerült az 5. percben:
Bódog Csaba jól eltalált szabadrúgása
akadt a bal felsőbe. Négy perc múlva
jött az egyenlítés, a hazai kapus nem
tudott menteni a kiugró szélső elől: a
beadást Nickmann György értékesítette.(1-1)

Fotó: Gerlai Péter
Sokáig változatos mezőnyjáték folyt,
aztán a 25. és 26. perc két gólt hozott:
Előbb a pomázi Nickmann György
szerezte meg második gólját majd
azonnal jött a válasz: Szalai Gyula
harmincról beemelte a kinn álló kapus
fölött az egyenlítő gólt. ( 2-2). Negyedórányi mezőnyjáték után a félidő
hajráját a szigetiek felpörgették, két
betörési kísérletüket csak szabálytalanság árán akadályozta meg a pomázi
védelem így 11-est ért mindkettő. Az
elsőnél a 40. percben Bódog bombaerejű büntetőjébe csak beleérni tudott a
pomázi kapus, Korcsok László, majd a
második 11-esnél a 44. percben Klement József bal alsóba helyezett
lövésén is rajta volt,de nem érte el. (42). A második játékrész első fele mindkét oldalon hozott helyzeteket. A monostoriak gyorsan átjátszották a középpályát és gyors embereik révén veszélyeztettek, a vendégek pedig jól kevertek a középső harmadban, de a cselezéssel időt adtak a hazaiaknak a viszszazárásra. Ez határozta meg a meccs
további sorsát is.

Éremeső Bicskén

11 arany, 6 ezüst és 8 bronz a mérlege a Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány ifjú tehetségeinek az április
12-én megrendezésre került XV. Bicske Kupa Nemzetközi
Harcművészeti Versenyen.
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Gól csak a 72. percben született - a
monostori Baranyi Dániel erős, helyezett lövése talált a hálóba/, majd a
81. percben Klement József úgy lőtt
közvetlen a kapu elé egy szögletet,
hogy az erős csavart labda a pomázi
portás kezéről balszerencséjére a kapuba perdült (6 -2).
A vége előtt még Nickmann György
fordulhatott volna kapura gólszerzési
reménnyel, de belebonyolódott és
szerelték. (Szabályosan-e?... A bírók
szerint igen.)
A játékvezetői hármas egyébként jól
kézben tartotta a kemény csatát.
A hazaiak győzelme megérdemelt, bár
kicsit talán túlzott. A vendégeknek is
volt néhány kihagyott helyzete. Dicséretes, hogy a pomáziak egy pillanat-ra sem adták fel, még 6-2 után is
támadtak.”
A 24. fordulóban a Pomáz szabadnapos
volt, így ezen a hétvégén nem játszott.
A csapat a bajnoki tabellán a 8. helyen
áll 22 mérkőzésből szerzett harminc
pontjával.
pp.

Kemény küzdelmeket,nagy csatákat hozott ez a viadal mindenki számára és ebben az esetben nem közhely,ha azt mondjuk sokat tanultunk,rengeteg tapasztalatot szereztünk.
Összesen húsz csapat 300 versenyzője mérte össze erejét, így
az erős és népes mezőnyben komoly siker ez az éremeső.
Megérdemlik sportolóink, hogy név szerint is felsoroljuk erdményeiket.
Malárik Ábel: 2 bronz (önvédelem, küzdelem), Malárik Máté:
1 arany és 1 ezüst (küzdelem), Ditchen Dorina: 1 bronz és 1
ezüst (önvédelem, formagyakorlat), Ditchen Zoltán: 1 arany és
1 bronz (küzdelem), Ditchen Dániel: 1 arany (küzdelem) 1
bronz (küzdelem), Geszti Kristóf: 1 ezüst (küzdelem), Szabó
Márk: 2 bronz (önvédelem, küzdelem), Rozsár Balázs: 2 arany
(fegyveres formagyakorlat, küzdelem), 1 ezüst (küzdelem), 1
bronz (önvédelem), Horváth Márk: 2 arany (küzdelem) 1
ezüst (fegyveres kata), Páni Márk: 2 arany (küzdelem) 1 ezüst
(fegyveres kata), Bibók Dániel: 2 arany (fegyveres formagyakorlat, küzdelem)
Gratulálok a tanítványaimnak, a csapatnak és köszönet a
szülőknek, akik aktívan segítenek!
Várszegi Rudolf

KRESZ pálya
óvodásoknak

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti- és
Közrendvédelmi Osztályának munkatársai bűn- és balesetmegelőzési programot szerveztek április 9-én a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde apróságai számára.
A rendőrök KRESZ pályát alakítottak ki, ahol a gyermekek
gyakorolhatták a szabályszerű kerékpáros közlekedést, valamint az egyenruhásokkal a biztonságos autós, gyalogos és
kerékpáros közlekedésről beszélgettek. Ezen kívül az óvodások megismerkedtek az ujjlenyomatvétellel. A programon
részt vett a leányfalui körzeti megbízott is kutyájával. Brúnó
egyből a gyerekek kedvence lett.
Szentendrei Rendőrkapitányság

Húsvéti hangulat
mézeskaláccsal

MOZAIK

Vascsővel és késsel
rontottak egymásnak

B. Cristian 38 éves pomázi lakos március 29-én este egy
vascsővel támadt az általa látásból ismert 35 éves csobánkai H.
Jenőre egy pomázi vendéglátóhely előtt. A 35 éves gyanúsított
védekezésképpen elővette zsebkését és egy alkalommal a
hasán megszúrta, valamint a hátán megvágta vitapartnerét. A
súlyosabb bűncselekmény elkövetését a kiérkező rendőrök
akadályozták meg, akik a két gyanúsítottat elfogták és a Szentendrei Rendőrkapitányságra előállították.
Április 14-én éjjel a rendőrségen egy pomázi kerékpárbolt
tulajdonosa tett bejelentést arról, hogy megszólalt az üzlete

riasztója. A helyszínre kiérve azt tapasztalta, hogy az üzlet
ablaka be van törve, a vasrácsot eltávolították és az üzletben
valaki értékek után kutatott. Az ismeretlen tettest feltehetően
megzavarta a riasztó, ezért értékszerzés nélkül távozott a
helyszínről.
A rendőrök a helyszínen beszerzett adatok alapján a közelben
igazoltatták, majd előállították D Sándor 25 éves fővárosi
lakost, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését.
Szentendrei Rendőrkapitányság

Vigyázz, kész, tűz!

A pomázi tűzoltók április 12-én részt vettek a III. Mezőcsáti
Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Versenyen. A felnőtt
csapat mozdonyítható fecskendő és kocsi fecskendő szerelésben indult. Mindkét versenyszámban másodpercekkel
maradtak le a dobogós helyezésről. Az ifik 2. helyezést értek el.

Április 17-én tartottuk az év egyik legsikeresebb játszóházát, amit a húsvéti ünnepkör határoz meg. A tojásfestés
mellett idén mézeskalács tojásokat is díszítettünk csodás
színes cukormázzal. Ezúton is köszönjük Bocsi Csilla pomázi mézeskalácsosnak a lelkes segítségét. A klub falán a
kicsik óriástojásokat pingálhattak közösen, volt nyuszisimogató és locsolóverseket is tanultunk.
Gyurgyik Zsuzsanna
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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

Május

18. vasárnap 15.00-19.00
Nosztalgia délután

22. csütörtök 18:00
POVEK előadás: „Gyógyító kód”
25. vasárnap 6:00-19:00
Európa Parlamenti választások

29.-31. csütörtök-péntek: 9-18 h-ig,
szombat: 10-17 h-ig
Vasútmodell kiállítás és Játszóház
Jegyek árak: felnőtt: 700 Ft;
gyerek (2-18 év): 500 Ft;
csoportos: 400 Ft;
családi (2 felnőtt+2 gyerek): 2000 Ft
További információk:
www.facebook.com/1esvillamosklub

31. szombat 10:00-15:00
Gyermeknapi Sokadalom
Benne: táncos, sportos csoportok
bemutatkozása, interaktív játszóház,
ügyességi játékok, vasútmodell
kiállítás, 11:00-kor a Kerekerdő
Zenekar koncertje, ugráló vár, tombola
értékes nyereményekkel és sok más
vidámság
ELŐZETES

Június 7. szombat 9:00- 12:00
Baba börze
Asztal jegyek árusítása május 26-tól a
művelődési házban, naponta 8:00- tól
18:00 óráig, 1000 Ft/ m áron.

Április 22-től előreláthatóan
május 15-ig a művelődési ház
felújítás miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
16 Pomázi Polgár

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:
- Magdics Alex
- Minárik Bálint
- Magyar Bálint
- Babarczi Brigitta
- Kovács Violetta
- Tukacs Armin
- Szilágyi Bence

2014. 02. 28.
2014. 03. 14.
2014. 03.18.
2014. 03.21.
2014. 03. 25.
2014. 03. 28.
2014. 04. 01.

A Pomázi Művelődési Ház
nyári táborai
Színjátszó tábor 7-14 éveseknek

Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő című meséjének feldolgozása, színpadra állítása, színjátszó alapképességek fejlesztése, napi 4-5 óra próba, éttermi ebéd.
Turnus: június 16-20., 12.000Ft/fő/hét,
vezeti: Szalóky B. Dániel

Német nyelvi tábor 7-12 éveseknek

Napi 4-5 óra nyelvi oktatás, pihentető kirándulások, kézműves foglalkozás, múzeum, könyvtár látogatás, éttermi
ebéd. A tábor célja a szintfelmérést követően differenciált
oktatással a nyelvismeret fejlesztése, csoportalakító, kiegészítő tevékenységekkel.
Turnus: június 23-27., 12.000 Ft/fő/hét
vezetik: Minárik Lívia és Vincze Enikő nyelvtanárok

Úszó- és szabadidős tábor 6-12 éveseknek

Napi két úszóedzés, éttermi ebéd, utazás, kirándulás, minden
nap 8-16 óráig. Az úszóedzéseket a szentendrei Rákóczi Ferenc iskola tanmedencéjében Dévai Ferenc tartja. Az edzés és
az úszás mellett a hangsúlyt a gyerekek pihenésére, tematikus
foglalkozásokon való tanítására helyezzük.
Turnus: június 30-július 3., 15.000 Ft/fő/hét
vezeti: Gyurgyik Zsuzsanna

Floorball sporttábor 7-14 éveseknek

A floorball sportjáték szabályai, edzés terve szerinti gyakorlatok napi 4 órában, pihentető pilisi kirándulásokkal, éttermi
ebéddel, strandolással, evezéssel.
Turnus: Június 23-27., 14.000 Ft/fő/hét
vezeti: Gáspár Sándor

A táborok minimum 10 fő jelentkezésével
indulnak! Jelentkezés 5.000 Ft előleggel a tábor
kezdése előtt min. 1 héttel a művelődési házban
Tel.: 06-26-325-163, 06-20-228-2135

HIRDETÉS

A pomázi székhelyű ICO Zrt. sohasem zárkózik el a helyi
események támogatásától. A piacvezető irodaszer gyártó
ezúttal saját termékeiből ajánlott fel a városi intézményeknek. Mindannyiunk nevében köszönet érte.

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke
kapható!
Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869

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
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A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Május

11-én 16.00–20.00-ig
István Király
18-án 16.00–20.00-ig
Kõhegy
25-én 16.00–20.00-ig
Viktória

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,

Szökõ cukrászda

Június

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

1-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty

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

Bojler szervíz

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

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

Konténerrendelés (4, 6, 7, 8, m3),
gépi rakodással is,
sittszállítás,
bobcat rakodógép bérlés,
autószállító tréler bérlés
Tel.: 06-20-662-6802
lupa.laszlo@gmail.com

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

Állás!

Óbudai bejáratott
üzletembe, kulcsmásoló,
gravírozó, köszörűs
szakembert keresek.
Biztos megélhetés!
Tel.:06-20-328-0065

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

Állás

Szentendrei asztalos
ipari műhelybe
egészséges, erős,
szorgalmas, munkáját
felelősséggel ellátó
munkatársat
keresünk.
Csapó Gábor
06-30-9905-860
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Hirdessen a Pomázi Polgárban!
A Pomáz Város Önkormányzata által készíttetett közvélemény
kutatás szerint, több mint 800 fős telefonos megkérdezés alapján a
pomáziak 77 százaléka a Pomázi Polgárból tájékozódik a város
életéről, programjairól. A Pomázi Polgár havonta egyszer 5500
példányszámban jut el a város lakóihoz.
Használja ki ezt a lehetőséget, hirdessen a Pomázi Polgárban
2014-ben a tavalyi árakon!

Kedves Partnerünk!

Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken. Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége.

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Méret

1/1 (21x29,7 cm)
1/2 (17x12 cm)
1/4 (8x12 cm)
1/8 (8x6 cm)
1/16 (4x6 cm)
1/32 (4x3 cm)

nettó

39.900
19.800
10.000
5.500
3.000
1.500

+áfa

10.770
5.350
2.700
1.485
810
405

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3810
1.905

Példányszám: 5500 db, Formátum: A4
Oldalszám: 20 oldal, ebből 1 fekete-fehér, a többi színes
Terjesztés: Postaládákba

Elérhetőségek:e-mail: pomazi.polgar@freemail.hu, Tel.: 06-20-340-5288

színes

60.810
30.175
15.240
8.380
4.570
2.290

