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Szentlélek! Jöjj!
Lobogó Láng!

Pünkösdöt minden évben a húsvét utáni
7. vasárnapon és hétfőn tartjuk ez utóbbi
épp az 50. nap, ami görögül pentékoszté,
innen származik az ünnep elnevezése. A
kereszténység a Szentléleknek az apostolokra kis lángok formájában való kiáradását ünnepli. Ekkor váltak a félénk
tanítványok bátor hitvalló apostolokká.
A Szentlélek (görögül pneuma, latinul
Spiritus Sanctus) az Atya és a Fiú után a
harmadik isteni személy. Röviden csak
annyit mondanék a szentháromságról,
hogy az egyszerűség kedvéért, úgy kell
elképzelnünk emberi módon, mint egy
isteni fajt. Ahogy nekünk, embereknek
azonos természetünk van, vagyis mi
mindnyájan emberek vagyunk, emberi
természetünk van. Génjeink alapján világosan meg lehet határozni emberi mivoltunkat. A többi élőlényről is meg lehet
állapítani, melyik fajhoz tartozik. Az egy
fajba tartozó élőlények azonos természetűek. Így a Szentháromság személyei is
azonos természetűek. De amíg az embert
és az állatokat, növényeket elválasztja
egymástól egyediségük, vagyis nem
alkotnak, egy testet addig a szentháromság személyeit nem választja el semmi.
Így lesz a Szentháromság három különböző személy és mégis egy lényegű,
vagyis egy természetű. A teológia azt
mondja, mivel az angyalok nem születnek, hanem Isten közvetlenül teremti
őket, ők egyenként külön-külön fajt
alkotnak. Tehát, hiába nincs testük, mégsem lehetnek egy természetűek, vagyis
egy lényegűek.
Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett
meg, és rögtön utána galamb formájában
a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában az apostolokra leszálló lángnyelvek mellett, a Szentlelket
galambként is ábrázolják.
Bár pünkösdöt ünnepként csak a II.
században említik ókori keresztény írók
(Tertullianus, Órigenész), ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok
idejéből való. Hasonlóan a húsvéthoz,
egész héten át tart, de ma már csak két
nap nyilvános ünnep, a pünkösdvasárnap
és a pünkösdhétfő. 1956-ig vigíliája,
vagyis előestéje 1969-ig oktávája, vagyis
nyolcada is volt, a húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért véget. 1969től pünkösd hétfője már az évközi időhöz
tartozik. A bérmálás szentsége hagyományosan pünkösd ünnepétől kezdve
szokás a római katolikus egyházban. Az
ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik. A mi templomunkban idén
Június 14-én lesz bérmálás, melyet Székely János püspök atya fog kiszolgáltatni
a két éve készülő 16 fiatalnak.
Erdődi Ferenc atya
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Bizakodó hangulatban a lakosság
getünk. Kik és mit dolgoznak?

- Ezekben a havonta megjelenő interjúkban ritkán beszélünk közvetlen
pártpolitikáról. Ebben az évben azonban már lezajlott két választás, és őszszel lesz a harmadik. Egy nappal az
európai voksolás után mi a véleménye
a Fidesz –KDNP eredményéről?

- Megnyugtató, hogy az áprilisi szereplésünket megismételtük, sőt százalékosan tovább növelve az eredményünket fölényes győzelmet arattunk.
A lakosság kiállt mellettünk, s arra
hatalmazott fel, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Brüsszelben is
folytassuk azt a politikát, amelyet eddig követtünk. Bizakodó vagyok, de
nem elbizakodott.
- A következő napokban mi történik a
pártjában a körzetünk és a város politikai tennivalóit illetően?

- Az alapszabályunk szerint az első
körben a helyi Fidesz csoport dönt a
polgármesterjelölt személyéről. Ezt a
választókerületi elnök, a körzet parlamenti képviselője, jelen esetben
Hadházy Sándor véleményezi. Ezután
a” labda visszapattan” a pomázi alapszervezethez, s az elnökség dönt az
önkormányzati képviselőjelöltekről és
a listáról. A megyei önkormányzati
listák összeállítása a megyei választmánynál történik. A június tehát
egyeztetésekkel telik el, s ennek alapján zajlik az őszi önkormányzati választás.
- A jelöltek nevéről elárulna valamit?

- Most ott tartunk, hogy a választókerületi elnök felkért: a következő ciklusban is folytassam a munkámat polgármesterként.
- Távolodjunk el a politikától! Beszéljünk városi ügyekről! Az útjainkon kiásott munkagödröket kerül4 Pomázi Polgár

- A DMRV javítja a vízvezetékeket.
Mostanában elég sok bajunk van a
céggel. Feltúrják a várost, aztán hosszú
időre otthagyják a nyitott gödröket.
Ezek nemcsak csúnyák, hanem balesetveszélyesek is. Többször felszólítottam már őket a helyreállításra. De
csak ígéreteket kaptunk. Lehetséges,
hogy keményebben kell fellépni, mert
tűrhetetlen a helyzet. Ráadásul a lakosság az önkormányzattól várja a
rendbetételt, pedig nem mi ástuk a
gödröket. Ha nem tudunk hatni a
DMRV-re, a város elvégezteti a munkát, s a számlát benyújtjuk a cégnek.
Hasonló a problémánk a BKV-vel. A
HÉV pomázi állomásán évek óta hol
nagyobb, hol kisebb az elhanyagoltság.
A kerítés szakadozott, a parkot nem
takarítják. A füvet évente többször a
közmunkásainkkal vágatjuk le, pedig a
tulajdonos a közlekedési vállalat.
Kénytelenek vagyunk erre, mert az
ideérkezők azt látják, hogy elhanyagolt
a város. A levelezésből kiderül, hogy a
vállalatok felelős vezetői nem ismerik
a problémát, vagy azt a tájékoztatást
kapták, hogy minden rendben van.
- Ha a rendetlenségről beszélünk,
megemlítem, hogy az egész városban
ötletszerűen ültetett fák, bokrok
nőnek a járdák és a kerítések között.
Sokszor alig lehet gyalogosan elmenni mellettük, a gyümölcsfákról hullik
a levéltetű az ember nyakába, az ágak
beleakadnak a ruhákba, az esernyőt
elszaggatják. Legutóbb telefonon kértek, nézzem meg, hogy a Tiszolczy
telepen a nyárfák pihéi vastagon
betakartak mindent, mintha finom hó
esett volna. Sokan allergiás tünetekkel küszködnek. Tervez valamit a
város vezetése ebben az ügyben?

- Kezdjük a Tiszolczy teleppel. Én is
ott nőttem fel, tudom, hogy ezeket a
nyárfákat 40-50 évvel ezelőtt ültették.
Régen a patak partján végig fasor
húzódott. Szerencsére mostanra egy
részük kiöregedett. A lakosság jó ideje
kéri, hogy szabadítsuk meg őket a
nyárfáktól. Azonban ezek a növények
óriásira nőttek, csak komoly felszereléssel lehet hozzájuk nyúlni. Ráadásul különböző vezetékek húzódnak
az ágak között. Eddig nem volt pénz a
munkára, most már neki fogunk állni a
fák kivágásának, rendbetételének. A
kérdése másik részére térve azt mondhatom, hogy még a rendszerváltás előtt
divat volt: aki kertes házban lakott a
kerítése elé, vagy a járda külső vonalára valamilyen növényt ültetett.
Ötletszerűen, közterületre. Ezek a fák,

bokrok megnőttek, aki ültette megöregedett, s már nem képes kordában
tartani. Az önkormányzatra nehezedett
a feladat. Olyan esetről is tudok, hogy
az ingatlan gazdát cserélt, s az új tulajdonos itt állt meg, hogy takarítsuk el a
portája elől a növényeket, mert elhanyagolt a közterület. Pedig rendelet írja
elő, hogy közterületre engedély nélkül
semmit nem szabad telepíteni. A rendezési tervben meghatároztuk, hogy
hová mit lehet ültetni. Éppen az
egységes utcakép kialakítása céljából.
Be kell jönni a főépítész asszonyhoz és
tájékozódni a lehetőségekről.
- A rendcsinálással szorosan összefügg, hogy évek kihagyása után lomtalanítás lesz. Biztos, hogy hegyeket
fognak kirakni az utak mellé.

- Fontos, hogy mindenki tartsa be a
kihirdetett határnapokat. Egyébként,
ha a VSZ rt-vel lejár a szemétszállítási
szerződésünk, nem nagy lomtalanítások lesznek, hanem személyre szabottak a lakók kéréseinek megfelelően.
Budakalászon és Szentendrén már így
működik, a tapasztalataik kedvezőek.
- Érződik a lakosság hangulatán,
hogy felszabadult a város nyomasztó
pénztelenségének réme alól, hiszen
látják a kisebb beruházásokat.

- Valóban elkezdtük az intézményeink
felújítását. A művelődési házban kicseréltük a vizesblokkot, következnek
a székek, a színpad függönye. Talán
jut pénz a nagyterem parkettájára is.
Nagy átalakítások lesznek a Hétszínvirág óvodában. Elkészült a Marschalkó villa felújítási terve. A pályázatát
beadtuk. Ha nyerünk a 300 milliós
beruházás költségeinek 95 százalékát
az állam fedezi. Mire az újság megjelenik, elkezdjük az utak kátyúzását.
- Itt a nyár. A gyerekek vakációra
mennek. Az önkormányzatnak van
szerepe a szabadidejük szervezésében?

- A támogatást kérő civil, gyermek és
ifjúsági szervezeteknek kifizettük a
pályázataikon nyert támogatásokat.
Ezek segítik a táborozásukat, az utazási költségeiket. Nyáron Pomázra
érkeznek Olaszországból és Németországból a nemzetközi táborba a gyerekek és a kísérőik. Ez már 22 éves
hagyomány, bár több ország kilépett a
programból, mi fogadjuk őket. A
kastélyban fognak lakni és ott étkeznek. Az önkormányzat a programjuk anyagi részét válalta.
Vicsotka Mihály

KÖZÖS DOLGAINK

Hírek
röviden
Közművelődési Díj

Ismételten meghirdette a Közművelődési Díjat a pomázi önkormányzat. Az
elismerés azoknak a személyeknek és
közösségeknek (művészeknek, civil
szervezeteknek, vállalkozóknak…) adható, akik kiemelkedő eredményt értek
el a közművelődésben, különös figyelemmel a gyermek és ifjúsági korosztály
művelődésére, valamint példaként állnak emberi és közösségi magatartásukkal, egyéniségükkel a város lakói
előtt.

Ultrahang

A pomázi önkormányzat hozzájárult
ahhoz, hogy a szentendrei rendelőintézet számára beszerzésre kerülő
ultrahang készülék megvásárlásához
részarányos támogatást nyújtson, amenynyiben a vonzáskörzet települései is
hasonló felajánlásokat tesznek. A testület reméli, hogy ezzel a pomáziak is
magasabb szintű diagnosztikai ellátáshoz jutnak.

Felújítások a művelődési házban

Az önkormányzat az intézményfelújítási program keretében befejezte a
művelődési ház földszinti és emeleti
férfi és női mosdóinak felújítását. A
beázásokat megszüntették, a szellőztetést szakszerűen megoldották, a ve-

zetékeket, az ajtókat, a szanitereket
kicserélték, hogy tisztább és szebb
körülményeket biztosítsanak az itt
dolgozóknak és az ide látogatóknak
egyaránt.

Legyen világosság?

Pomázi segítség az árvíz
károsultjainak.

Május 22-én ért haza az a nyolc pomázi
önkéntes tűzoltó, aki az árvíz sújtotta
Szerbiában igyekezett segítséget nyújtani a bajbajutottaknak. Városunk önkormányzata 400 ezer forintot ajánlott
fel segítségül a katasztrófa károsultjainak fele - fele arányban BoszniaHercegovina valamint Szerbia részére.
Gyűjtést szervezett a katolikus felekezet és a Szerb Kisebbségi Önkormányzat is, magánszemélyek összesen
több mint egymillió forint értékben
adományoztak.

A katolikus temető előtt a Bem József és a Vróczi utca kereszteződésében az
önkormányzat megbízásából a karbantartó Elektro VT Kft két új lámpatestet, és
reflektort helyezett el bízva abban, hogy ezáltal a közlekedés biztonságosabbá
és könnyebbé válik. Akadtak olyanok, akik ezt nem így gondolták és rögvest
megrongálták őket. Vannak emberek, akik azért dolgoznak, hogy a közösség
gyarapodjon és vannak emberek, akik azon, hogy ezt tönkretegyék. Lámpák,
táblák, szobrok és még sorolhatnánk azokat az értékeinket, amik áldozatául estek a vandalizmusnak. Nemzeti kincsünk Arany János szavai jutnak az eszünkbe: „Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette”….

Hogy az érem még fényesebb
lehessen

Pászti Martin 2012-ben kezdett el karatézni a
Hinode Karate Klub Sportegyesületben. Azóta számos országos bajnoki címmel és egy világbajnoki
2. helyezéssel (Szerbia, 2013. október) büszkélkedhet. Martin 2014. május 22-26. Prága városában méri fel tudását az EB-n, azt követően
Lengyelországban, majd a magyar bajnokságon
fog szerepelni. A fiatal pomázi tehetséget Vicsi
László most a polgármesteri keretből támogatja. A
család már több pályázatot nyújtott be, de még
sehonnan nem kaptak anyagi segítséget, ezért nagy
volt az öröm. A pomázi támogatást a versenyekre
való felkészülésre és útiköltségre fogják fordítani.
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.

Újabb pályázatok

Fölszabadulva az adósságteher alól Pomáz város önkormányzata újabb pályázatok beadásával kíván a lehetőségeihez képest fejleszteni, gyarapodni. Korábban a törlesztések miatt nem lehetett gondolni erre, hiszen a szükséges önrész biztosítására nem állt rendelkezésre megfelelő fedezet. Most a májusi testületi ülésen két pályázat
beadásáról is döntöttek.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
átfogó értékelése a korábbi évekhez hasonlóan részletes és
szakmailag magas szintű volt. Talán nem is tudjuk milyen
összetett jelzőrendszer működik együtt azért, hogy a gyermekek veszélyeztetettségéről a Gyermekjóléti Szolgálat tu-

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.

Marschalkó villa - felújításra várva
domást szerezzen, hiszen ez a háló magában foglalja az
egészségügyi ellátást nyújtókat, az iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, rendvédelmi szerveket, nevelési tanácsadókat, az
önkormányzatot.
Támogatták a képviselők Nagy Koppány Antalnénak a Sashegyi Sándor iskola igazgatói posztjára benyújtott pályázatát.
A végleges döntést a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
fogja meghozni.
A testület egyhangú szavazással megválasztotta Szalontai
Katalint a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.
Döntött az önkormányzat az utóbbi időben a sajtóban is egyre
többet emlegetett Norvégalap „Városi épített örökség megőrzése” című pályázatán történő indulásról is. A cél a Marschalkó-villa felújítása. A megpályázott összeg 275 millió Ft.,
ehhez még 5 százaléknyi önerőt kell a városnak biztosítania.
Még egy pályázat beadását is elhatározták: ez az uniós forráson alapuló megújuló energiaforrásokat célzó támogatás a
művelődési ház napelemes rendszerrel való ellátását fogja
megcélozni.
Zárt ülésen döntött a testület a Köznevelési Díjról: ebben az
évben ezt az elismerést Kodenka Istvánné kapta.
pp.

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

ÖNKORMÁNYZAT

A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat
kitüntetései

Hosszú előkészítő munka után a
német önkormányzat két díjat alapított. A egyik a „Für das Ungarndeutschtum in Pomáz” Grotta Preis,
„Pomázi Németségért” Grotta Díj.
Célja: elismerni azoknak a munkásságát, akik a rendszerváltás óta
kiemelkedő szerepet játszottak a német közösség újbóli létrehozásában,
közösségi házának felépítésében, a
nemzetiség tárgyi és szellemi hagyományainak megmentésében.
A „Für das Ungarndeutschtum in
Pomáz”Anerkennungsdiplom, „Pomázi Németségért” Elismerő Oklevél
alapításának célja: elismerni azokat,
akik kitartóan és rendszeresen dolgoztak a nemzetiségi hagyományőrző
programok megvalósulásában, részt
vettek a Közösségi Ház építésében és
fenntartásában.

Ezek alapján 15 Grotta Díj és 29
Elismerő Oklevél átadására került sor
április 27-én. Elsőként, Csordás Tibor és
Csordás Tiborné vehette át a Grotta
Díjat. Kezdeményezői voltak az egyesület megalakulásának és végig motorjai
az itt folyó munkának, Ági néni 15 évig
volt az egyesület elnöke.
Grotta Díjat kaptak még: Szlávik István,
aki alapító tagja a Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesületnek és 16 éven keresztül városi képviselőként is segített. A
Közösségi Ház érdekében végzett munkájukért díjban részesültek még Gyurgyik Gyula, Molnár Géza, Sztrányay
György és Sztrányayné dr. Striegler
Rosemarie, aki az egyesület jelenlegi
elnöke, Titton Miklós, Szabó István,
Réfi Péter és Réfiné Szalai Zsuzsanna.
Ezt követően Szlávikné Katona Mária
Grotta díjat adott át Bolyki Istvánnak,
aki az egyesület tiszteletbeli tagja, és
önzetlen támogatásaival és személyes
közreműködésével segítette az egyesület
németországi kapcsolattartását, valamint
Muzamelné Jandó Juditnak, aki a német
iskola igazgatójaként kidolgozta a iskolai alapdokumentumaiban (Pedagógiai
Program, SZMSZ, stb.) a nemzetiségi
oktatás elveit, programjait, hagyományápolással kapcsolatos feladatait.
Pomáz Város Önkormányzatának, a
pomázi német közösség, ezen belül a
német egyesület célkitűzéseinek és a
németországi kapcsolatok magas szintű
támogatásáért. Posztumusz Grotta díjat
adományozott Waiser Zsigmondnak, aki
1996-tól elhunytáig volt a vezetőség
tagja, és a nemzetiségi létesítmények
fémszerkezeteinek készítője, valamint
Rákos Artúrnak az egyesület alapító
tagjának, 1996-tól haláláig az egyesület
vezetőségének tagja.és Szakál Antal
atyának, aki mindig támogatta a helyi és

a kitelepített németek hitéletét, kultúráját.
A „Pomázi Németségért” Elismerő Oklevelet a rendszeres támogatók kaptak.
Szőkő János és Szőkő Jánosné (Szökő
Cukrászda). Mohai László és Mohainé
Solymosi Zsuzsanna (Tárlat Kft.), Lázár
Antal és Lázár Antalné (Jutka Papiráruház, archiválás), Csere László (Csere
cukrászda, temetői emlékkereszt karbantartása), Babos Rezső (múzeumi
anyagok állagvédelme), Melcher Róbert
(személyszállítási vállalkozó).
Elismerő Oklevelét kapott Minárik
Lívia, a német iskola igazgató asszonya,
aki alapító egyesületi tag, Polyák Mária,
nemzetiségi tanárnő, a nyelvi versenyek
eredményes felkészítője, Becze Ákosné,
nyugdíjas anyanyelvi nyelvtanár, a nyelvi bábszakkör megalapítója és jelenleg
is vezetője, Ceglédiné Varga Edina nemzetiségi óvónő, Libl Mary anyanyelvi
tanár, kezdeményezője Pomáz és Oberhausen-Rheinhausen közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttének.
Csordás Tiborné megköszönte az
egyesületi tagoknak, hogy éveken keresztül önzetlen segítséget nyújtottak , a
közösségi házépítésben, felszerelésében,
tisztán tartásában, közösségi programok
szervezésében. Elismerő oklevélben
részesült: Tőzsér Imre, Marázné Bárkányi Márta, Takaró Sándorné, Kiss
Sándorné, Szabó Zoltán és Szabó Zoltánné, Écsy László és Écsy Lászlóné,
Cservenka Béla és Cservenka Béláné,
Melicher Gyula és Melicher Gyuláné,
Kallóczki Pálné, Bajtek Oszkár.
Az ifjúsági csoport tagjai sorából
köszönetet mondtunk azoknak a fiataloknak, akik szüleikkel, nagyszüleikkel
együtt részt vettek a közösségi ház építésében: Andresz Balázs, Blaskó Mihály
és Blaskóné Tímár Eszter, ifj. Cservenka
Béla, Hajdú Mária, Janka Máté, Pócsai
Péter, ifj. Szlávik István és Szlávik
Beáta, Varga Ildikó
Az átadást késő estig tartó, jó hangulatú

fogadás követte. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Szlávikné Katona Mária

Kiegészítés a
„Bővülnek az
óvodai
férőhelyek” című
cikkhez.

A Pomázi Polgár májusi számában a
testületi ülésről szóló cikket szeretném
kiegészíteni.
A Mesedombi Tagóvodában jelenleg
két német nemzetiségi csoport működik, a Katica és a Napocska csoport.
A Köznevelési törvény kötelezően írja
elő a német nemzetiségi óvodapedagógus foglalkoztatását, ahhoz, hogy a
csoport működjön. 2013. december
31-ével a Napocska csoportban dolgozó német nemzetiségi óvodapedagógus elment, és többszöri álláshirdetés
után sem tudtuk betölteni a megüresedett helyet. Ebből kifolyólag a
német nemzetiségi önkormányzat
elnök asszonyával, Szlávikné Katona
Máriával, és a német nemzetiségi önkormányzattal egyetértve, úgy döntöttünk, hogy a Napocska csoport német
nemzetiségi jellegét megszüntetjük, és
nem nemzetiségi csoportként működik tovább. Természetesen bízva
abban, hogy ha lesz rá lehetőség újra
indítjuk a második német nemzetiségi
csoportot. Ezt a város képviselőtestülete is elfogadta.
A Mesedombi Tagóvodában a továbbra is működő német nemzetiségi csoport a Katica csoport.
Szalontai Katalin
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György Ádám
újra Pomázon

Dalkör a döntőben

György Ádám zongoraművész 2014-ben immáron hatodik alkalommal rendezi meg zongoraakadémiáját
Pomázon, amelyre a világ minden tájáról, többek között
Kínából, Indonéziából, Ausztráliából, Svájcból és az
USA-ból érkeznek tehetséges zongorista növendékek.
Június 23-án és július 2-án egy-egy koncert várja a kultúrára nyitott zenekedvelőket.

A fiatal tehetségek a világ vezető egyetemeiről érkeznek,
hogy a magyar művésznél fejlődjenek. A New York-i Juilliard School of Music, a Cleveland Institute of Music, a
szingapúri Nemzeti Egyetem és a Nanyang Academy of
Fine Arts, valamint a Bécsi Zeneakadémia is képviseli magát növendékekkel az immár világhírű mesterkurzus sorozaton.
György Ádám a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság megnyitóján robbant be itthon a köztudatba. Chopin etüdjének
előadását a helyszínen 60 ezer, míg a képernyők előtt 300
millió néző kísérte figyelemmel. Azt már kevesebben tudják
róla, hogy 2003 óta Tokiótól New Yorkig a világon mindenütt Liszt-diplomataként tartják számon virtuóz zongorajátékára és magyar származására való tekintettel.
Ahol megfordul, nem csupán teltházas koncerteket ad, hanem tanít is. A távoli Indonéziában Lisztet játszó tehetségek
ihlették a pomázi zongoraakadémia létrejöttét. „A cél az
volt, hogy a klasszikus zene bölcsőjében, Európában, és
azon belül is szülővárosomban, Pomázon biztosítsunk fejlődési lehetőséget ígéretes fiatal zongoraművészek számára.” – osztotta meg velünk megvalósult álmát a művész.
Az elmúlt években egy olyan alkotóközösség kovácsolódott
össze Pomázon, melyben kiváló tehetségek és mecénások
találtak egymásra. 2012 óta magyar növendékei is vannak az
akadémiának, akiknek részvételét az R&R Software Zrt. támogatja.
György Ádám zongoraestje június 23. hétfő este hétkor kezdődik a Teleki-Wattay kastélyban és ugyanitt kerül sor az
akadémia növendékeinek záró koncertjére július 2-án 19
órakor.
www.adamgyorgy.com
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A Holdvilág-árok Egyesület Dalköre országosan meghirdetett, 50 év felettieknek szervezett Ki-Mit-Tud-on vesz
részt. Már a középdöntőn is túljutottunk s most a döntőben mutathatjuk meg, hogy mit tudunk.
Az elődöntőt megyénként rendezték meg, így mi Budapesten léptünk fel, majd ezt követte a középdöntő
Keszthelyen, a Helikon Hotelben. Dalkörünk itt is kiválóan
szerepelt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a kiváló
szakemberekből álló zsűri felállva tapsolt. De nemcsak a
dalkörrel mérettetjük meg magunkat, hanem szólóénekeseink is nagy sikerrel mutatták meg tudásukat, valamint
versmondásban is jeleskedtünk.
A szereplés öröme - és persze valljuk be a tét is - motivál,
hiszen ha dobogós helyet érünk el, akkor külföldi utazást
nyerhetünk, és vannak különböző különdíjak is.
Úgy érezzük: van már hírünk, hiszen egyre több helyre kapunk meghívást, amit szívesen teljesítünk. Invitáltak bennünket Kárpátaljára egy Koronavárosi ünnepségre, ahol
szintén meg tudjuk mutatni dalkörünk tudását. Felléptünk
egy nótaműsorban is híres énekesek mellett énekelhettünk.
Voltunk a Nyugdíjfolyósító Intézetben, ahol egy kb. 40 perces nőnapi műsort adtunk nagy sikerrel. Volt ott is vers,
szólóének, tánc, dalkör. Valószínű, hogy rendszeresen meg
fognak hívni, mert nagyon tetszett produkciónk. Sőt, már
ilyen komplett műsorral kaptunk felkérést több helyre is.
Büszke vagyok a lelkes kis csapatomra, hiszen örömmel
teszik ezeket a feladatokat. Én meg úgy érzem, hogy nem
hiába dolgozom, és fektetek bele energiát, hiszen itt az eredménye.
Palánkai Imréné

Májusi események a
német iskolában

Nagy örömünkre önálló kiadványként jelent meg: 2015. évi
nemzetiségi falinaptárunk: Német életképek az idő múlásának tükrében. Csapatunk azzal a céllal kezdett munkájához,
hogy a pomázi németség kultúráját innovatív, narratív, de
hagyománytisztelő módon bemutassa. Azt a kulturális örökséget céloztuk meg, amelyik a múltban gyökerezik, a mában
él és a jövőbe mutat. A naptár hónapról-hónapra a pomázi
németség életének hétköznapjait, ünnepeit, társasági eseményeit mutatja be. Az elkészült mű a praktikus szerepén túlmutatva a Pomázi Német Nemzetiségi Iskola hon- és népismereti óráin is óriási segítséget nyújthat, a pedagógiai
munkát szemléletessé teszi, az oldalain fellelhető célnyelvi
idézetek, versek, történetek feldolgozhatóak. Kutató munkára ösztönözik a diákokat, valamint motiválóan hat rájuk, ha
saját alkotásaikat, rajzaikat, festményeiket, fényképeiket a
naptár oldalain viszontláthatják. Ki-ki a saját területén
jeleskedhet.
A környezettudatos nevelés érdekében papírt és kupakokat
gyűjtöttünk. Több mint 7 tonna papír és 370 kg kupak került
elszállításra. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Trakpergerné Gácsi Andrea tanárnőnek valamint minden szorgos
gyereknek, szülőnek, családnak, pedagógusnak, akik a gyűjtésben segítettek.

A Pomazer Heimatverein tiszteletére tartott fogadáson
iskolánk német nyelvű bábcsoportja aratott nagy sikert,
Becze Éva tanárnő Hans im Glück címmel írt színdarabját
mutatták be. Német néptánc csoportunk Sosityné Alvincz
Anett tanárnő felkészítése mellett sikeresen szerepelt a csobánkai néptánc-találkozón.
A hónapra tervezett további programok:
A 7. osztály egy rendhagyó biológia óra keretén belül ellátogat a szentendrei Akvárium és Terrárium Házba, jótékonysági családi nap a Szurdokban. Az összegyűjtött
pénzt az iskolai játszótér megépítésére fordítjuk. Végül a
matematika rajongókra is gondolva elfogadtuk a Goethe
Intézet meghívását és részt veszünk a Szemléletes matematika című kiállításon.
Mindenkinek szép hónapot és sikeres tanévvégi hajrát kívánunk!
Minárik Lívia

DIÁKHÍREK

Szorzótábla a
Mátyás Suli lépcsőin

Iskolánk alsós lépcsője megújult a Mátyás napon! Az SZMK
támogatásával megvalósulhatott régi álmunk, és szorzótábla
került a lépcsőfokokra! A matricák felragasztásában a szakmunkát Dobai Erika (2.a-s anyuka) végezte, a keze alá dolgozott Pivarcsek Andrea (1.c-s anyuka) és Gillich Éva néni.
Annyira ügyesen és gyorsan dolgoztak, hogy a váltásra már
nem is volt szükség. Nagyon köszönjük ezt a gyönyörű
munkát és a felajánlásokat is a segítségre!
-kn-

Hozz egy széket!
koncert a Mátyásban

Az iskola szülői munkaközössége egy hagyományt indít el a
„Hozz egy széket!” koncert sorozattal. Célunk, hogy kötetlen formában, egy kis zenehallgatás mellett-előtt-után
megismerjük egymást és az iskolát. Pomázi és környékbeli
zenekarokat szeretnénk megkérni a fellépésre minden stílusban, hogy mindenki találjon kedvére valót. Nem kell megijedni, mert nem szükséges kiöltözni, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat! Széket is mindenki magának hoz, hisz így
tudja igazán kényelmesen élvezni a muzsikát.
Ezzel a felhívással hívták a nézőket az első koncertre május
11-én, vasárnap 15-kor. Sajnos az időjárás nem volt kegyes
hozzánk, a zuhogó eső sokakat eltántorított. Pedig a szervezők nem hagyták cserben az érdeklődőket és végül a földszinti zsibongóba költözött a „PEDRÓ ÉS A DOGBOOMERS” együttes, akik már nem először támogatták iskolánkat fergeteges hangulatú ingyen koncerttel. A fellépésük
ismét nagyon jól sikerült, a végére az eső is elállt. Köszönjük az SZMK-nak az ötletet, a szervezést és a terembérlet
kifizetését! Amint kiderül a következő koncert időpontja, az
iskola honlapján tesszük közzé! Reméljük ez már kint az
udvaron lesz, jó időben!
-kn-
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KÖZÉLET

POMÁZI POLGÁRŐRSÉG
2013. évi Közhasznúsági jelentése

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Pomázi Polgárőrség 2013. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze. A mérleg főösszege 734
ezer Ft, a saját tőke szintén 734 ezer Ft.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szervezeti eredmények kimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 2.162.599 Ft
támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. Ez az összeg Pomáz
Város Önkormányzatától 1.500.000, a
megyei illetve országos polgárőr szövetségtől 176.000 kapott támogatásokból tevődik össze. Egyéb bevétel
486.599 volt, amiben szerepel egy
gépjármű eladásából származó bevétel
280.000.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka
(vagyona) alig változott. A Szervezet
mindig törekszik arra, hogy az adott
évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében.
Ebben az esztendőben sem kellett forrást
elvonnia a tartalékból a mindennapi
működés biztonságára.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron
továbbra sem történtek kifizetések.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVZET
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI
Egyesületünknek személyi jellegű
ráfordítása nem volt. Megállapítható,
hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID BESZÁMOLÓ
Az Egyesület célja a helyi közrend és
közbiztonság védelme, javítása, a
személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az
állampolgárok biztonságának védelme,
biztonságérzetük javítása. Az Egyesület
alapfeladatként: a helyi közrend és
közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés
érdekében közterületi járőrszolgálatot,
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola
közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
Pomáz, 2014.04.18.
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Pomázi
Polgárőrség Közgyűlése 2014.05.17-i
közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.

Nyílt levél a Pomáz Barátai Társaságnak

1989-ben, a Bajcsy Zsilinszky Endre
Baráti Társaság, Duna Kör, Petőfi Kör
tagja és az akkor induló Magyar
Demokrata Fórum alapító tagjaként az
én ötletemre és kezdeményezésemre
megszerveződött a Pomáz Barátai Társaság /P.B.T./ A szándék az volt, hogy
ebben a lepusztult, elesett falusi környezetben egy polgári szellemiségű, a
település környezetének, természeti
értékeinek, történetének, épített műemlékeinek megmentését szolgáló /lokálpatrióta/ polgári egyesületet keltsek életre, próbáltam megtalálni az általam
akkor ismert polgári gondolkodású értelmiségieket, (köztük téged is.)
A névsor az archívumból ismert. Az így
megalakult és bejegyzett társaság, Pomáz első civil szervezete volt a rendszerváltás idején. 1989-ben az általam
tervezett logó - "Címer" a Pomázon élő
öt nemzetiséget szimbolizálja.
A fa szabadon álló gyökere egy talaját
vesztett közösségre utal. A fa négy ága a
nemzetiségeket (németek, szerbek, szlovákok, romák) a törzs a magyarságot
jelképezi. A fa minden ágán megjelenő
öt levél megerősíti az együtt élők ebbe
vetett hitét. Ezt a jelképet vette át 1992ben Harczos Katalin a Pomázi címer készítője.
Pomáz címere kis átalakítással lett ilyen
a fát egy domb tetejére helyezve.
1992-ben egy a "Nem védett területek
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természeti és épített értékeinek feltárása" című országos pályázaton második
helyezést értünk el Balogh Gyulával
közösen. A kapott díjat a P.B.T. alakuló
pénzalapjára ajánlottuk fel (70 - ezer Ft)
A HÍRLEVÉL című havilap szerkesztő
bizottságának tagjaként részt vettem
éveken keresztül Pomáz egyetlen hiteles
kulturális sajtójának szerkesztésében.

Balogh Gyula a régészet (Sashegyi
Sándor) hagyatékának a bemutatása,
Könczöl Dánielné Eszter a helytörténettel, jó magam pedig a környezet és a természetvédelem problémáival foglalkoztam. Mindezt a már közismertté vált
P.B.T logójával fémjelezve.
Pomázi ismerőseim és barátaim hívták

fel a figyelmemet arra, hogy a P.B.T.
honlapján egy számukra ismeretlen
"cirkalmas" dolog van logóként megjelenítve. Tőlem kérdezték, mi ez? - ők
mást ismernek jelképként.
Természetesen tisztelettel adózunk
Szilárdfy néni emlékének, és a kapunak
ami szép iparművészeti munka volt de
ennek vajmi köze van a P.B.T. eredeti
szellemiségéhez és történetéhez.
Koromnál fogva és egyéb igen aktív elfoglaltságom miatt /még dolgozom/ nem
tudok mindig részt venni a P.B.T.
munkájában de mivel nem léptem ki,
tagnak tekintem magam.
Örömmel töltött el, hogy hosszú idő
után újra aktivizálódtatok. A logó nem
egyszerűen csak bélyegző, hanem jelkép, iránymutató, összetartást erősítő,
szellemiséget hagyománytiszteletet sugározó "címer" ami mélyen bevésődött a
Pomáziak tudatába a hosszú évek alatt.
Mindezek alapján ragaszkodom a P.B.T.
eredeti logójának megjelenéséhez a
P.B.T. honlapján a fejlécen melléklet
nélkül.
Jó egészséget és eredményes működést
kívánok a további munkához.
Pomáz Baráti üdvözlettel
Reszler Gábor alapító tag
2014 Május 10 Pomáz

A Marschalkó villa titkai (2. rész)

A cikk első részében egy személyes hangú felütést követően megismerkedtünk
a villa építésének történetével, valamint a rajta megfigyelhető – elsősorban Kós Károlytól és Zrumeczky Dezsőtől, illetve a műegyetemi „Fiatalok”
építészcsoporttól eredő – stílusbeli hatásokkal.
Láthattuk tehát, hogy Marschalkó Béla
(1884–1962) a „Fiatalok” stílusában
alkotott, és már első saját tervezésű
épületénél – vagyis a pomázi villánál –
következetesen alkalmazza ennek a
stílusnak jellegzetes jegyeit. A villa
1912-es elkészülése után, 1913-ban
vette feleségül Karánsebesi Parthay
Angélát, akitől két gyermeke, Judit és
Márta született 1916-ban és 1918-ban.
Eközben az I. világháború teljes időtartama alatt, 1914-től 1918-ig Marschalkó az oroszországi fronton teljesített
szolgálatot. A háború és a trianoni békekötés után pár kisebb munkát követően
1921-től családi kapcsolatai révén a
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasgyár építésze lett, ahol 1945-ig, vagyis a gyár
államosításáig dolgozott. Ezekben az
években alkotta meg élete fő műveit,
Ózdon az Olvasót, és a Velence lakótelepet, Salgótarjánban az Acélgyár úti
iskolát, illetve az Acélgyári úton több
munkáslakóházat. Szerencsére több
épülete (így a pomázi villa is) műemléki
védettséget élvez, és általában megbecsülik a benne lakók, illetve dolgozók.
Az 1909-től 1912-ig felépült pomázi
villa a máig ismert egyetlen olyan épülete, amelyet magánrendelésre, egy család számára, nagyrészt önállóan ter-

vezett. A későbbi gyári szolgálattal
ellentétben itt szabad kezet kaphatott, és
– a részleteket a megrendelőkkel, vagyis
szüleivel egyeztetve – saját stílusában
alkothatott. Egy friss diplomás építész
számára ez nagyszerű lehetőség volt,
ugyanakkor nem kevés felelősséggel is
járt, hiszen családja számára készítette el

Kellemes érzés régi szép történeteket
olvasni, de az életben néha keserű
dolgok is megesnek. A város végén
járva sokszor elbiciklizek a Pap malom fölötti részen, s az ott lévő házakat látva mindig eszembe jut egy
régi szomorú történet.
1951. június 17-i a dátummal írta alá a
4. osztály végén Nemes Jenő tanító úr
az értesítőmet. Szerettük, igen jó tanítónk volt. Emlékszem, egyszer a nyitott ablakon berepült egy fecske, a
tanító bácsi csendre intette az osztályt
mondván: figyeljetek, mert ebből fogalmazást kell írni. Még most is szinte
hallom hangját, mely megszerettette
velem az írást. Vége lett a tanításnak,
jött a nyári szünidő. Volt egy kedves
pajtásom Fekete Feri, akivel, nagyon
szerettünk együtt játszani. Halottuk,
hogy az évzáróra Feri szülei ruhát
vásárolnak majd, ami nagy szó volt,
hát még Feketééknél, ahol több gyermek is élt, és elég szegények is voltak.
Az évzáróig maradt még jó néhány
nap, és mi máris élveztük a nyári szabadságot. Egyszer csak jött a rettenetes
hír, hogy Feri meghalt: kézigránát rob-

bant fel a kezében. Akkoriban tudott
dolog volt, hogy az Oszolyon és környékén sok háborús „maradvány” van,
még az erdőben sem tanácsos letérni az
utakról. Feri és kisöccse az Oszolyhoz
közel lakott, valószínű, ott leltek a
gyilkos eszközre. A szülők Pesten
voltak Ferinek ruhát venni, s hazaérve,

A szerző, Andrássy Dorottya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet szakos hallgatója, mesterképzéses szakdolgozatát dédapja, Marschalkó Béla építész életművéből írta.
A pomázi villa után kutatva talált rá az
interneten a Pomáz Barátai Társaságra,
amely szintén szívügyének tekinti a
villa megmentését.

Keserűség

EMLÉKEZET

a terveket. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a terveken megjelenik, hogy
helyi anyagokból, például pomázi kőből
épült a villa. Ez is a műegyetemi Fiatalok építészcsoport egyik elve volt.
Szerették épületeiken a környékbeli
anyagokat felhasználni, fontos szempontjuk volt ugyanis, hogy az jól illeszkedjék a környezetbe, belesimuljon a
tájba. A villa tetejét hódfarkú cserép
fedte, mely a korban drágának számított,
ám tartósnak bizonyult, hiszen nagyobb
részt a mai napig megtalálható. A gyár
számára tervezett épületeken például
egységesen palafedést láthatunk, amely
egy olcsóbb megoldás.
Elkészülte után az épület még évekig a
család tulajdonát képezte, további sorsáról azonban sajnos nincs tudomásom.
Lehetséges, hogy a Marschalkó család
eladta, az bizonyos, hogy később több
lakást alakítottak ki benne, és több
család otthonát képezte. Ekkor került sor
a kisebb-nagyobb változtatásokra, több
bejárati ajtó kiképzésére, a terasz részleges beépítésére, stb. Tavaly ősszel,
amikor a Pomáz Barátai Társaság tagjaival másodszorra sikerült meglátogatnom az épületet, nagynénémmel elidőztünk ezen a teraszon, csodálva a tájat.
Elképzeltük, milyen lehetett száz évvel
ezelőtt a környező hegyek látványa jóval
kevésbé beépítve, és megfogott minket a
hely, és a látvány varázsa, hiszen ott álltunk, és ugyanazt a tájat szemléltük,
mint őseink egykor. Remélem, hogy lesz
még alkalmam hasonló élményekre,
talán egy, az eredetihez hasonló állapotú, megújult villa teraszán.

fogadta őket a csapás. A temetésen az
egész osztály megjelent, az iskolából is
nagyon sokan. Nem taglalom azt a
keserűséget, ami ott volt, mindenkit
lesújtott a történet.
Aztán sok év eltelt. Néha apósom elhívott vadászni a Börzsönybe. Gyakran
hazai történetek felidézésével múlattuk
az időt. Egyszer valahogy szóba jött
Fekete Feri esete, s ekkor mesélte el
apósom a következőt. Csobánkán laktak, hol gyalog, hol biciklivel jött be
Pomázra. Történt, hogy egyszer, amint
kerekezett Pomázra, Margitligetet elhagyva nagy durranást hallott. Jött
tovább, s amint a Pap malom feletti
emelkedőhöz ért, egy kisfiú szaladt
oda hozzá: „bácsi, megdödjött a Feji”.
Futás a helyszínre, apósom látja, hogy
egy gyermek ül egy tőkén, s csonk kezével próbálja törölni az arcát. Felkapta, valami lovaskocsit kerítettek, s a
gyereket hozták Tiszolczy doktor úrhoz. Sajnos, Feri útközben elment…
Szinte ma is látom kerek, barna képét,
mindig vidám, mosolygós tekintetét, s
megkönnyezem. Szerettem, jó pajtásom volt.
Nagy Andor
Pomázi Polgár 11
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„Tartsd meg Urunk tűzoltóságunkat!”

A hosszú távú meteorológiai előrejelzés csapadékos időt és hideget
jósolt, ezért a szombati utcabált leállították tűzoltóink, de a vasárnapi
Tűzoltó Nap szerencsére nem maradt el.
Remek időben indult a rendezvény a
nyitott szertár programmal. Az érdeklődők bepillanthattak a tűzoltóság falain belüli életbe.
Délután ünnepi állománygyűlést tartottak, ahol friss rajparancsnoki kinevezést adtak át Kutas Márk és Leidinger Richárd önkéntes tűzoltóknak,
valamint Lajos Gábor önkéntes törzstűzoltónak. A tűzoltók megemlékeztek
az elhunyt kollégáik emléke előtt és
megkoszorúzták Szent Flórián szobrát.
Ezután következett a nap leghangosabb attrakciója: hét készenléti jármű
vonult fel Pomáz utcáin.
Délután a Szabadság téren a hagyo-

mányőrző csoport korhű ruhában mutatta be a mozdonyítható fecskendő
szerelést korhű ruhában. Őket követte
három ifjúsági csapat, a felnőtt állo-

mány, és egy női gárda. A jókedvű hagyományőrző bemutatók után a modern technika következett. Eközben a
közönség megtekinthette a tűzoltó
járműveket és a felszereléseket.
A bemutatók után a Pomázi Önkéntes
Tűzoltózenekar varázsolt csodás hangulatot a „Piac térre" pattogó indulókkal. A tér gyors átrendezése, a
tábori oltár és a létra tagokból összeállított tábori kereszt már előre jelezte,
hogy itt valami olyan készül, ami Pomázon még nem volt. Zenekaruk felvezetésével, a tűzoltók alakzatban
felvonultak a katolikus templomhoz,
majd Erdődi Ferenc plébániai kormányzó és a hívek társaságában viszszajöttek a Piac térre. Itt tűzoltó tábori
szentmise következett, ahol minden a
tűzoltókért és a tűzoltókról szólt.
forrás: www.tuzoltosag-pomaz.hu

„Kis Csigák” a Mesevárban

A jó bornak nem kell cégér, így a jó
(mit jó?! szuper) ovinak sem kell a
reklám, de mivel már a második
gyermekünket bízzuk jó szívvel a
Mesevár Óvoda Csiga csoportjának
odaadó ovónénijeire, örömmel és
szívesen osztok meg néhány mozzanatot a kicsik életéből az újság olvasóival.
Miért is visszük örömmel a gyerekeinket a Mesevár Óvodába? Erre a kérdésre hosszasan tudnék válaszolni.
Négy éve járnak oda gyermekeink –
először egy, és most már kettő tölti a
mindennapjait az ovi Csiga csoportjában. A legfontosabb – mint minden
szülőnek – nekünk is az, hogy biztonságban és szeretetben tudhatjuk ott
szemünk fényeit. Az első naptól kérdés
nélkül kapjuk a visszajelzést róluk; ter-
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mészetes, hogy közösen veszünk részt
ezeknek a kis embereknek az alakításában, nevelésében. Elképesztően szerencsések vagyunk, hogy olyan pedagógusok vannak a gyerekeink mellett,
akik szeretik, értik és megértik őket.
Annak pedig különösen örülök, hogy a
mindennapi sok-sok játék, mese, kézműveskedés, feladatmegoldás, tornaóra mellett hihetetlenül kreatívan tervezik meg az óvónénik a „kis csigák”
programjait. Jártak már egyszer (vagy
sokszor) a Fővárosi Nagycirkuszban, az
Állami Bábszínházban, az Állatkertben, a Budakeszi Vadasparkban, a Természettudományi Múzeumban, a veresegyházi medveparkban, az Esztergomi Duna Múzeumban vagy éppen
őszi „betakarításon” az Almáskertben.
Gyakran kirándulnak, például a Mogyoróhegyre vagy a csobánkai lovardába, de kimondottan örülök neki,
hogy néha egyszerűen csak sétálnak
egy nagyot a környéken vagy például
megnéznek egy közelben levő baromfiudvart. Rengeteg élményt gyűjtenek
így a gyerekek. Rendszeresek a szülőkkel közös „munkadélutánok”, ahol
a frissen tanult dalok, versek és mesék
bemutatása után együtt kézműveskedünk és készítünk az évszakhoz
vagy egy közelgő ünnephez köthető
kincseket.
Ám a legutóbbi szülőkkel, sőt nagyszülőkkel töltött közös délután rendhagyó volt. Napos tavaszi délután volt,
így az óvónénik családi sportversenyt
szerveztek. Bemelegítésnek 100 darab
ici-pici nyuszi és csibefigurát kellett

megtalálnunk, melyet előzőleg az udvarban rejtettek el. Természetesen
nagyobb eséllyel indult az a család,
amely több taggal képviseltette magát.
Ezután anyuka vagy apuka a csemetéjével küzdött a hasonló felállású
csapatok ellen. Volt kanálban tojással,
majd fejen babzsákot egyensúlyozva
futás, azután a szülő a hátára kapta a
gyerkőcöt és úgy szaladtak, de a legvidámabbra mégis a zsákban futás sikeredett. Hangos kacaj töltötte be az
udvart, amint a szülő egy zsákban
próbált szaladni (vagy inkább ugrálni)
gyermekével, pont mint Kanga a kis
Zsebibabával. Nehéz megmondani, ki
élvezte jobban: a szülők, a gyerekek
vagy az óvónénik.... Köszönjük!
Kaposi Tünde

1974 eleje Pomáz és 2014.
március 15. Budapest a
parlament kupolaterme.
Két évszám, közöttük 40 év
munkával és sikerekkel, a
végén megosztott Kossuthdíjjal.
A kezdet: néhány fiatal zenekart alapít, hogy legyen
kísérője a Pomázi Nemzetiségi Tánccsoportnak. Az
eddigi csúcs, Kossuth-díj,
ismertség határokon kívül
és belül, a legrangosabb zeneiskolák elvégzése, tanítás
és tanítás, a délszláv népzene hagyományait őrző és
azt művészi fokon tolmácsoló együttes.
A Kossuth díj odaítélésének
indoklása a zenekar kiérlelt
hangzásvilágát, a példaértékű
művészi pályafutást, a hazai
szerb és horvát népzene ápolását, a kultúrák hagyományozása érdekében végzett sokoldalú tevékenységet emeli
ki. Aki hallotta a Vujicsics
Együttes játékát tapasztalhatta: mindezeknél sokkal többről van szó. Fölényes hangszeres tudásról, fergeteges
ritmusokról, könnyedségről,
humorról. A Vujicsics Együttes bejárta Magyarországot
és a fél világot.
Az alapítók: Borbély Mihály,
Eredics Kálmán, Eredics Gábor, Szendrődi Ferenc, Br-

Pomáztól a Kossuth-díjig

czán Miloszláv, a 2006-ban
elhunyt Győri Károly, új tag
Eredics Áron, Vizeli Balázs.
Ma már mindnyájan hangszereik elismert művészei,
felsőfokú zenei intézmények
tanárai.
Eredics Gábor így emlékszik
vissza arra a percre, amikor
megtudták, hogy jelölték
őket a Kossuth díjra.
- Éppen vidéki ifjúsági
turnéra autóztunk, Győr-Moson-Sopron megyébe, amikor
a miniszterelnökségről telefonáltak, hogy rajta vagyunk
a Kossuth-díjra jelöltek listáján. Volt már 25, 30, 35
éves születésnapunk, számos
kitüntetést kaptunk, de a hír
„kivágta nálunk a biztosítékot”. Nagy öröm volt a
kocsiban, de mondogattuk,
hogy ez csak jelöltség. Én
számítottam valamilyen elismerésre, mert a 40 év szép
kerek szám, de a Kossuth-díj

nagyon komoly kitüntetés.
- Mi történt a jelöltség utáni
időben?
- Nyilatkozni kellett, hogy
elfogadjuk, aztán adatokat
kértek rólunk, végül megérkezett a meghívó március 14re a Parlament kupolatermébe. Ott ültünk művészeti
életünk nagyjaival, egyenként szólítottak, s átadták a
szobrot, amelyen Kossuth
megemeli a kalapját. Másnap, 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum Barokk
Csarnokában a régebbi Kossuth-díjasokkal díszvacsorán
vettünk részt, ahol Orbán
Viktor mondott köszöntőt,
majd Balogh Zoltán miniszter az új kitüntetetteket
bemutatta a régieknek. Ezzel
mintegy befogadtak bennünket a „családba.”
- Fel kell tennem az ilyenkor
szokványos, de kikerülhetetlen kérdést: milyen érzés

INTERJÚ
Kossuth-díjasnak lenni?
- Jó, mert mások is észrevették a 40 éves kemény munkánkat. De méltósággal kell
viselni a kitüntetést, mert
tudunk róla, hogy valakinek a
pályáját lejtőre sodorta. Nagy
erőt adhat, de veszélyekkel is
járhat. Talán most azok is
jobban figyelni fognak a szavunkra, akik ezt eddig kevésbé tették. Eddig általában
Borbély Mihály és én válaszoltunk a hozzánk intézett
kérdésekre, most a többieknek is meg kell szólalni.
Egyébként ezután is azt
fogjuk csinálni, mint eddig,
csak még nagyobb odaadással.
- A pomázi kötődések maradnak?
- Azokat nem lehet elszakítani. Ott töltöttük a gyermekkorunkat, ott alakult meg
a zenekar, tíz évig ott játszottunk, próbáltunk. Az élményeink onnan táplálkoznak.
Ebben benne van a családunk
a barátaink, a művelődési
ház, a kertbarátok egyesülete,
amelynek tiszteletbeli tagjai
vagyunk. Bár nem mindenki
lakik már Pomázon, „szétszóródtunk” Szentendrére és
Budakalászra, a bölcsőnk Pomáz marad.
Vicsotka Mihály

Gyermekorvosi rendelés változás!
Dr. Korausz Etelka

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

11-14
8-11
14-17
8-11
11-14

Dr. Schmidt Erzsébet

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

14-17
11-14
8-11
14-17
14-17
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„Gyémántok”
Gyöngyösön

Kis csapatunk immáron másodszor vesz részt nemzetközi
cheerleder pontszerző versenyen amit ezúttal május 4-én
rendeztek meg Gyöngyösön. Számos külföldi és hazai ellenféllel szemben mérettettük meg magunkat. Ezen a viadalon
a kicsik és a juniorok indultak, akikre igazán büszkék
lehetünk. Minden idejüket, energiájukat és ami a legfontosabb, a szívüket beletették, aminek meg is lett az eredménye. Kilenc csapatunkból hét éremmel (három arany, két

ezüst, két bronz) valamint egy negyedik és egy ötödik
helyezéssel tért haza, ami hatalmas teljesítmény.
Tariné Páni Gabriella
Diamond Cheer Dance (Diamond TSE) vezetője

Bronzérmes testvérek

Jobb későn, mint soha… Most kaptuk a Délegyházi Karate
Egyesülettől a hírt, hogy februárban a Zemplén Kupán a
pomázi Nacsády Ágnes és Nacsády Júlia bronzérmes lett
élete második karate versenyén. A 300 fős viadalon Magyarország mellett Horvátország, Lengyelország, Ukrajna,
Törökország és Szerbia képviseltette magát. Ilyen népes és
erős mezőnyben nagyon szép eredmény a bronzérem is.
Gratulálunk a két testvérnek a dobogós helyezéshez!
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Léhi Dávid duplázott

„Ebből is egy kicsit meg abból is egy kicsit”- ezerszer
hangzott el Kabos Gyula felejthetetlen alakítása nyomán ez a mondat, s joggal
idézzük most ide a sport
világába is, hiszen a Pomáz
ICO SE felnőtt labdarúgói
három fordulóban döntetlenből, győzelemből és vereségből is egyet-egyet gyűjtöttek be.
Május 5-én az ICO SE azt a
Dunabogdányt fogadta, akikről nem lehet azt mondani,
hogy amolyan langyos víz,
kompromisszumpárti csapat
lennének, hiszen az addig
megvívott 21 mérkőzésből
egyetlen egyszer sem játszottak döntetlenre. Nos, ez most
sem sikerült nekik szerencsére, hiszen 6:2 arányú vereséget szenvedtek, igaz ezúttal
is küzdöttek betyárosan. Olyannyira, hogy Moldván István játékvezető három sárga
lapot osztott ki nekik. A Pomáz kétgólos előnnyel zárta a
félidőt (Sergő Márton, Léhi
Dávid), amit a második játékrész elején két perc alatt
kiegyenlített az ellenfél. A
60. percben Rezsnyák Balázs
ismét a hazaiaknak szerzett

Léhi Dávid

vezetést, majd hat percre rá a
„bogdányi” Malatinszkit kiállították. Ezt követően a pomáziak remekül kihasználták
előnyüket és Léhi Dávid,
Molnár Péter, valamint Varga
István további találataival gólzáporos győzelmet arattak.
Az öröm sajnos nem tartott
sokáig, a 26. fordulóban a
nem kifejezetten erősnek számító Piliscsaba otthonában
4:2 arányú vereség következett, majd 3:3-as döntetlen
odahaza a tabellán jobb helyen álló Ürömmel szemben.
Csapatunk a 28. forduló előtt
kilencedik a Pest megyei
második osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság nyugati
csoportjában.
pp

Baleset a Tél utcában

A Pomazer
Heimatverein
látogatása

MOZAIK

A Pomázról kitelepített hazalátogatók május 8-án este busszal
érkeztek a Rákos Hotelbe. A csoportot a német egyesület
elnöke Sztrányainé dr. Striegler Rosemarie és férje, valamint
a Csordás házaspár fogadta. Pénteken kirándulást tettek Piliscsabára, és megtekintették a Pázmány Péter Katolikus Egye-

Május 15-én a Tél utcában egy Audi vezetője a patakmederbe hajtott. A sofőr és két felnőtt utasa ki tudott szállni,
őket a mentők kórházba szállították. A személygépkocsit a
pomázi tűzoltók daru segítségével emelték ki a három méter
mély árokból. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
(Forrás www.tuzoltosag-pomaz.hu)

Esztergomi kirándulás

Április első hetében a pomázi
Mesevár óvoda Csiga és Süni csoportja együtt látogatott el a víz világnapja alkalmából az Esztergomi Duna Múzeumba, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt
kínál izgalmas, érdekes élményeket és tudásmorzsákat.
Egy kimondottan a bemutatótérbe tervezett vízimalmot csodálhattunk meg először, melyen a gyerekek le is
bélyegezhették a belépője-

gyüket, majd vízzel kapcsolatos kísérletbe vethették bele
magukat a ’vízi terepasztalon’ – a pancsoláshoz természetesen köpenybe bújva.
Egy műholdas fotókból öszszeállított, a padlón levő óriási Magyarország térképen
megkereshették és nagyítóval
megvizsgálhatták szűkebb és
tágabb lakókörnyezetüket.
Öröm volt látni, mennyi mindent tudnak és ismernek már
a kicsik hazájukkal kapcsolatban. Átsétáltunk és kitömött madarakkal és más állatokkal teli rekonstruált vízparton, ahol szintén jeleskedtek az ovisok az élőlények felismerésében.
Különleges élmény volt, amikor egy „igazi” helikopterben
Magyarország felett repülve
az ablakok helyén levő monitorokon megcsodálhattuk
vizeinket és azok környezetét. Részt vettünk egy
vízzel kapcsolatos kis kvízben is, és még némi mozizásra is jutott idő: megnéztünk egy Nagy ho-ho-hohorgász epizódot. Kiadós
udvari szaladgálás és tízóraizás után fáradtan és boldogan ültek be a „kis csigák”
a buszba, hogy visszautazzunk Pomázra.
Kaposi Tünde

tem különlegesen szép épületeit, egyedi színháztermét.
Szombaton a két egyesület tagjai német nyelvű szentmisén
vettek részt. Itt került sor Szakál Antal atya posztumusz
„Pomázi Németségért” Grotta Díj kitüntetésének átadására. A
Pomázi Németek Kápolnájának meglátogatása után a résztvevők elsétáltak a 23. testvér-egyesületi találkozó helyszínére.
A Német Közösségi Házban a vendégeket szépen terített asztalok várták, és kávézás után megnézték az iskola német
nyelvű Bábcsoportjának vidám előadását. Ezt követte
Sztrányainé dr. Striegler Rosemarie, hivatalos köszöntője.
Melzer Géza, a Pomazer Heimatverein elnöke beszédében
kiemelte a találkozók, a hazalátogatás jelentőségét. Elmondta,
hogy a Waldangelochi múzeumukban - amit „Kis Pomáznak”
hívnak – tartott összejöveteleiken sokat gondolnak Pomázra,
megbeszélik az érkező híreket, örülnek a hazai eredményeknek. Múzeumi gyűjteményük biztonságban van, mert
Sinnsheim város védnökséget vállalt fennmaradásáért. Szlávikné Katona Mária a német önkormányzat elnöke megköszönte azt a közreműködést, amit a helyi német nyelv és
hagyományok megmentéséért végeztek, és beszámolt az
önkormányzat által alapított kitüntetésekről. A Heimatverein
tagjai közül „Für das Ungarndeutchtum” Grotte Preis kitüntetésben részesült: Géza Melzer, Inge Wöbling, Antal Plank és
Stefan Dobler. Posztumus Grotta Díjat: Margit Pospichl és
Vendel Kollár hozzátartozói vehettek át.. „Pomázi Németségért” Elismerő Oklevelet kapott: Hedvig Tóth, Karl
Tagscherer és Clementin Bammert.
Nagy örömmel fogadták a hazalátogatók a tiszteletükre, meglepetésként az egyesületi gyűjtemény anyagából berendezett
emeleti tárlókat, az „első kiállítást”. A testvér-egyesületi találkozó közös vacsorával és baráti együttléttel zárult.
Szlávikné Katona Mária
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Június

1. vasárnap 15-19 Nosztalgia délután
5. csütörtök 18:00
POVEK előadás: „A gyógyító kód”

7. szombat 9:00- 12:00
Bababörze és Ruhaszalon
Asztal jegyek árusítása május 26-tól a
művelődési házban, naponta 8:00- tól
18:00 óráig, 1000 Ft/ m áron.
10. kedd 14- 18 VÉRADÁS

15. vasárnap 15-19 Nosztalgia délután

21. szombat 17:00
Modern táncosok gálaműsora, házigazda a U for Dreams csoport
29. vasárnap 15-19 Nosztalgia délután

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac

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:
- Pum Laura
- Oláh Renátó
- Erdei Csilla
- Kun Rúben
- Komé Noémi
- Zsákovics Gabriella
- Domján Lóránt János
- Domján Ivonn Csenge
- Vizi Júlia
- Bocsik Lilla
- Bihari Elizabeth Ketrin
- Balogh Márk

2014 04. 04.
2014 04. 10.
2014. 04. 15.
2014. 04. 18.
2014. 04. 20.
2014. 04. 24.
2014. 04. 24.
2014. 04. 24.
2014. 04. 29.
2014. 04. 30.
2014. 05. 03.
2014. 05. 10.

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 4., 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
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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.

Baromfikeltető

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

Kukoricán nevelt
vágni való 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
Pomázi Polgár 17
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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

Június

8-án 8.00–20.00-ig
Viktória
9-én 8.00–20.00-ig
Viktória
15-én 16.00–20.00-ig
István Király
22-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy
29-én 8.00–20.00-ig
Viktória

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
AKCIÓ
ÚJ! Garantáltan
fájdalommentes fülbelövés
csecsemőkortól, otthonodban!
Swarovski kristály fülbevalók.
Katalógus kérés:
fulbeloves.vera@gmail.com
Tel.: 06704207221

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

Otthoni
pénzkereset!
Teafű és egyebek
csomagolása
06-90-603-607

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

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

Kossuth Lajos u. 3.
Nyitva tartás: 9–17 óráig
Hétfõ szünnap!
Helyben készített édes és sós sütemények, torták,
kávé és üdítõ kapható.
Tortára ehetõ fényképdíszítést készítünk.
Esküvõre, rendezvényekre rendelést felveszünk,
a rendelést házhoz szállítjuk.
Kisebb rendelést telefonon is elfogadunk.
Víz, gáz, fûtés rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése húszéves
gyakorlattal, garanciával.
Tel.: 06/30-242-4928

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052
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)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)
Erdődi Ferenc atya

HIRDETÉS
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