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TARTALOM

Ünnep előtt

Vajon hányan tudják a nagyvilágban, hogy itt Európa közepén van egy ország, amelynek népe történelme során
szinte folyamatosan szabadságáért és önállóságáért küzdött? Ki ismeri vajon a művelt
öreg kontinensünkön Kossuth,
Széchenyi, Petőfi nevét? S mi
magyarok? Vajon negyvennyolcas hőseink közül hányat
tudna felsorolni a kedves olvasó?
Vajon megmaradt-e génjeinkben elődeink függetlenségünk
iránti odaadása , hazaszeretete?
Batthyány Lajos rendíthetetlensége, ahogyan a golyót
várta? Klapka György, Perczel
Mór, Damjanich János és a
többi tábornok halált megvető
bátorsága, amellyel védelmezték hazánkat? Megyénk alispánjának, Nyáry Pálnak a lelkesedése, amikor Kossuth
szavára elsőként ugrott föl,
hogy megadja az országgyűlés
nevében a kétszázezer katonát?
Hol szunnyad bennünk mindaz
az értelem és érzelem, amit
1848 hősei hagytak ránk
örökül?
Megannyi kérdés, amit nagy
nemzeti ünnepünk közeledtével joggal feltehet a gondolkodó, és érző hazafi.
A történelem ma más kihívásokat tartogat a számunkra.
Szabadságunkat - ezt mindenki
látja - nem fenyegeti olyan
közvetlen veszély, mint hajdanán, százhatvannégy évvel
ezelőtt. Ugyanakkor nem nehéz nem észrevenni mindazt,
ami ma Európában velünk és
bizony ki kell mondani, időnként ellenünk történik.
Politikai hovatartozástól, vérmérséklettől függetlenül is
láthatóak bizonyos tendenciák.
Az Európai nagyhatalmak korszakonként eltérő módon, de
igyekeztek mindig megszabni
nemzeti önrendelkezésünk és
szabadságunk korlátait. Hol
keletről, hol nyugatról, változatos ideológiák mögé rejtezetten, hatalmi, politikai, gazdasági indokoktól vezérelve.
Nincs ez másképp, lássuk be,
ma sem.
Most, amikor az ünnepre
készülünk, vértezzük föl magunkat elődeink méltóságával
és hazaszeretetével, de egyben
kompromisszumra kész bölcsességével is. S ha így teszünk
- Kossuth Lajos híres szavait
idézve - „Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni”.
SZT
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INTERJÚ

A polgármester
válaszol

- A város 2012. évi költségvetési tervezetét bemutató
közmeghallgatáson több felszólaló sajnálatát fejezte ki
azért, hogy Ön betegsége miatt
nem volt jelen. Mi történt?
- Február 16-án hajnalban a
gyermekem erős lázgörccsel
kórházba kellett vinni. Az
osztály tele volt influenzás
kicsikkel és nagyokkal. Mire
hazajöhettünk már betegek
voltunk mi is a feleségemmel. Öt napig a lázam nem
sikerült 39 fok alá szorítani.
Ilyen rosszul még soha nem
éreztem magam. Ráadásul
édesanyám is megbetegedett,
még őt sem tudtam ápolni.
Nehéz időszak volt, de hál’istennek túl vagyunk rajta.
- A közmeghallgatás az évek
óta megszokott rend szerint
zajlott le. Csekély érdeklődés
mellett ugyanazok szólaltak
fel, borítékolni lehetett mit,
milyen hangszereléssel fognak mondani. Számomra érdekesebbnek tűnt, hogy a
közmeghallgatást követő civil
szervezetek és pártok vezetőit
tájékoztató megbeszélésen
senki nem tett megjegyzést a
tervezetre.
- Az utóbbinak akár örülhetnék is. Annak bizonyítékául
is felfoghatom, hogy az
emberek többségükben megértették: az önkormányzat jó
költségvetést akar készíteni,
de nem tud minden elvárásnak egyszerre megfelelni.
Csak abból gazdálkodhat,
ami rendelkezésére áll. Nincs
a városháza pincéjében néhány húszezres csomag
bankjegy... A nehézségek ellenére nézzünk előre! Jön a
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Nézzünk előre, bízzunk a kormányban!
Vicsi László polgármester a Pomázi Polgárban minden hónapban
tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb kérdésekrõl.

tavasz, a megújulás, az átalakulás. Tervezett bevételeink
és kiadásaink egyensúlyban
vannak. Reménykedünk abban is , hogy lehetőségeihez
mérten a kormány is segíteni
fog, ahogyan tavaly karácsony előtt megtette. Amint
a régi angol szállóige fogalmaz: „Bízzunk Istenben és
tartsuk szárazon a puskaport!”
- Milyen az idei költségvetés?
Nem a számaira, hanem a
jellemzőire gondolok…
- Józanul takarékos. Pomáz
2002 és 2006 között eladósodott. Ehhez társult a 2006
és 2010 között tapasztalt állami önkormányzati kivéreztetés. Az Orbán-kormány súlyos gazdasági állapotokat
örökölt. A települések vezetőinek ebben a helyzetben
nagyon beszűkült a gazdasági mozgásterük. A túlélést is
nagy sikerként értékelik polgármester társaim, és én sem
láthatom másképp. Összegezve: az idei költségvetés
betartása még nehezebb lesz,
mint a tavalyi volt. Gyakran
kényszerű megoldásokat kell
alkalmazni.
- Az önkormányzatok és a
közigazgatás átalakításának
sodrában vagyunk. Néhány
intézkedés hatása már ismert.
Váltsunk szót ezekről!
- Kezdjük a tűzoltóságunkkal. Az öt fenntartó település
képviselői úgy döntöttek,
hogy fenntartják a tűzoltóságot. A polgárőrség köztestületté alakult, megmarad,
ugyanúgy fog együttműködni a rendőrséggel, mint eddig.
A járásközpont Szentendre
lesz. Szerintem a Pomázon
ellátott feladatok nagy részét
továbbra is helyben tudjuk
tartani kormányablakként,
kormánypontként. Az okmányirodát fizikai képtelenség áttelepíteni, az építéshatóságot Dobogókő, Pilisszentkereszt, Csobánka, Pomáz és Budakalász lakossága
nálunk éri el könnyebben. A
gyámhivatal mozgatása kér-

déses. A közigazgatási átszervezés célja a költségek
csökkentése úgy, hogy közben az embereknek lehetőleg
minél kevesebbet kelljen
utazni az ügyintézéskor. Ez
nekünk kedvező. Az iskolák
2013. szeptember 1-től az
állam fenntartása alá kerülnek. Addig a legfontosabb
karbantartási feladatokat mi
látjuk el. Aztán az államra
hárul.
- Lassan kimondhatjuk, hogy
vége a télnek. Féltünk attól,
hogyan küzdünk meg a hóval.
Megúsztuk, mert csak néhány
nap volt kritikus.
- Szerencsénk volt az időjárással, de az önkormányzatunk és hivatala is igyekezett derekasan helytállni.
Gondot okozott, hogy egy
pomázi cég cserbenhagyta az
önkormányzatot, egy szentendreivel kellett szerződést
kötni. Időben jöttek, a kijelölt
utakat járhatóvá tették. Ne
feledjük: klímabarát településként nem sózhatunk, mert
környezetvédelmi bírságokra
számíthatnánk.
- A közelmúltban azt nyilatkozta, hogy a Hősök-terei
forgalmat ebben az évben
akár saját erőből is kiépítik.
A közmeghallgatáson a jegyző asszony azt mondta, hogy
azt nem lehet.
- A szabvány alóli felmentés
kérdésében nem osztom a
jegyző asszony véleményét,
nyilván a közeljövőben erről
egyeztetni fogunk. Politikusként azt gondolom, hogy erre
a körforgalomra nagy szüksége van a város közlekedésének. Bízom abban, hogy a
tavaszi bevételekből meg
lehet takarítani annyit, amiből kivitelezzük a beruházást.
S ne feledjük el azt sem, hogy
az állam máig azt ígéri, hogy
a támogatást ebben az évben
biztosítja. Mi már a körforgalom tervezésére, a közművek kiváltásának előkészítésére
sokat költöttünk. Ezt sem
hagyhatjuk elveszni.

- A havi interjúkban általában kerüljük az országos
politikát. Most azonban megkérdezem, mi a véleménye a
hazánk ellen indított külföldi
támadásokról?
- Nehezemre esik, de megpróbálok röviden válaszolni.
Alaptalan, igazságtalan, elfogult, politikai indíttatású,
kettős mércével mérő, felháborító, és még sorolhatnám. Tájékozatlan európai
képviselők mindenbe belekötnek olyan alapon, hogy
„hallottam.” Miért nem jönnek el hazánkba, hogy megnézzék, hol van az antiszemitizmus, a cigányüldözés, a
diktatúra, vagy a sajtószabadság elvonása? Én csak polgármester vagyok, de ha hallok valamit, annak utánajárok, hogy igaz-e? Amikor
beléptünk az Unióba, minden
jóval kecsegtettek, most meg
mentőöv helyett a vállunkra
lépnek, hogy mélyebbre sülylyedjünk. Döbbenetes számomra, hogy az Európai
Parlamentben magyar képviselő ócsárolja Magyarországot! A magyar biztos nem
megy el arra az ülésre, ahol
hazánkat leminősítik. A
nemzetközi sajtó, részrehajlóan tudósít. Több százezres kormány melletti tüntetést észre sem vesz, vagy ha
igen akkor leantiszemitázza,
ugyanakkor néhányszáz ellenzékit felnagyít. A gazdaságunkat olyan követelményekkel sújtják, amely lehetetlenné teszi a kilábalást.
Valóban szabadságharcot vív
az országunk... Lehet, hogy
egy picit elragadtattam magam, de azt tapasztalom:
sokan éreznek így és nemcsak Magyarországon. Nyugodtan mondhatom: az
Uniónak a valóban komoly
gazdasági és politikai bajokkal kellene foglalkoznia,
különben egyre népszerűtlenebb lesz nem csak hazánkban, hanem a többi európai országban is.
Vicsotka

KULTÚRA

Isten pénze

Február 5-én mutatta be a
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi:
ISTEN PÉNZE című musicaljét. Borbély Ibolya rendező

37 felnőtt és gyerek színészt,
Méhes Imre karnagy pedig 9
fős zenekart dirigált a teltházas
előadáson, melyen a szerzők is
jelen voltak.
G. S.

Jubileumi testvérvárosi
kapcsolat

2001-ben a testvérvárosi kapcsolat 10.
évfordulójára három busszal érkeztünk
Oberhausen-Rheinhausenből Pomázra.
A szívélyes vendéglátás és a vendéglátók kedvessége hatására született
meg a gondolat: milyen jó és fontos
lenne megalakítani a Pomázer Kulturund Förderverein Oberhausen-Rheinhausen egyesületet. Claudia Deutsch
áldozatos munkája eredményeként
2001. decemberében hét személlyel
megalakult az egyesület.
Jelenleg 44 állandó és egy pomázi tiszteletbeli tagunk van, Csordás Tibor
személyében.
Egyesületünk igen aktív, igyekezünk
szem előtt tartani a szociális intézmények érdekeit.
Kezdettől fogva részt vettünk a karácsonyi vásáron, melynek bevételét
személyesen adtuk át az említett intézményeknek.
Egyéb eseményeken is tevékenyen
részt vettünk. Közreműködtünk például a pomázi művészek kiállításán
Oberhausen-Rheinhausenben, valamint az Oberhausen-Rheinhauseni
művészek pomázi kiállításánál. A
Pomáz város hete alkalmából rendezett

Martin Büchner Oberhausen-Rheinhauseni polgármester köszönetet mond

C. Deutsch elnökasszonynak és W.
Deutschnak köszönetet mond A. Fühl

Baranta farsang

Február 20-án hétfőn a Művelődési házban a Királyi Sólymok
Baranta Hada Pomázi Csapat farsangi bulit tartott.
„A csapatunkat összekovácsoló
közös élménnyel lettünk gazdagabbak. A baranta mozgalom
küldetésének egyik része a néphagyományok megélése, ápolása.
Mi most vidám, játékos formában eltemettük a telet.”
Dr. Huszár Péter
főzőversenyen is jelen voltunk, ahol
bádeni különlegességeket kínáltunk.
Egyesületünk ma már 10 éves.
C. Deutsch elnök asszony minden
egyesületi tagot meghívott jubileumi
ünnepségünkre.
A jelenlévők között köszönthette Martin Büchner polgármester urat, Stephan
Martus urat, Philippsburg polgármesterét, Inge Wölblinget, a Pomázer
Heimatverein elnökhelyettesét, valamint a két pénzintézet elnökét, P.
Harlacher urat és Kirstein asszonyt.
Wölbling asszony üdvözölte az egyesületet, és átadott egy ajándékot.
Martin Büchner polgármester úr köszönetet mondott az egyesületnek,
mivel az egyesület 10 éves fennállása
óta jó hírnévre tett szert nemcsak
Oberhausen- Rheinhausenben, hanem
a testvérvárosban is.
Angi Fühl megköszönte Claudia Deutschnak elnöki munkáját és köszönetet mondott „jobb kezének”, W.
Deutschnak is.
A kellemes hangulat, vidám beszélgetések megerősítették annak fontosságát, hogy a kialakult kapcsolat a
jövőben is megmaradjon, és az
Oberhausen- Rheinhausen valamint
Pomáz közötti híd sose törjön ketté.
Pomázt Segitő és Kulturális Egyesület
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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

Közmeghallgatás
és civil fórum

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

Viasz Tibor

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Turcsány Péter

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

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Sarkadi Attila Ferenc
a Jobbik Magyarországért
önkormányzati képviselõje
Minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
a mûvelõdési házban tart fogadóórát.
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Az idei évben egy napra
esett a költségvetési rendelet megalkotása előtti szokásos közmeghallgatás és
civil fórum, melynek során
a helyi politikai pártok és
civil szervezetek képviselőinek tartottak tájékoztatást az
idei költségvetés tervezetéről a Városháza nagytermében. Vicsi László polgármester az influenzajárványnak áldozatul esve nem tudott részt venni a két eseményen, így azokat Kósa
Anikó alpolgármester vezette.
Kulin Imre polgármestersége idejében visszatérő hagyomány volt, hogy az éves
költségvetési rendelet elkészítése során – a lakossági
igények mellett – a civil
szervezetek, a mindenkori
politikai pártok véleményét
is figyelembe vették. Ez
immár évek óta hagyomány
Pomázon, s az idén is így
történt. Persze előtte lezajlott a közmeghallgatás a
művelődési házban, melyről
évről évre hasonlóakat lehetne papírra vetni… Az,
hogy egy tizenötezernél is
több főt számláló telepü-

lésen alig ötvenen érdeklődnek a város költségvetése iránt, talán mindent
elmond az apolitikus közhangulatról. Az, hogy a felszólalók évek óta ugyanazok, s nagyjából ugyanazon témakörökben teszik
meg észrevételeiket szintén
sok mindent elárul. Épp
ezért maradjunk talán a távirati stílusnál: Pomázon
2012. február 21-én közmeghallgatást és civil fórumot tartottak. Kósa Anikó
alpolgármester és Szabóné
dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző felvezetőjéből megtudhatta minden érdeklődő,
hogy az idei költségvetés
miből áll össze. A bevezetőket követően a kérdések
kerültek sorra, úgy mint
közvilágítás, csatornázás,
adóbevételek vagy éppen
energiahatékonyság. A kérdésekre természetesen a
válaszokat is megkapták a
kérdezők, s ahogy az már
közmeghallgatásokon lenni
szokott, a válaszokkal a
többség elégedett volt, míg
a mindig elégedetlen kissebbség ezúttal sem.
PP
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JELENTÉS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

Elfogadva a költségvetés

Február 28-án tartotta havi rendes ülését a pomázi képviselőtestület. A képviselők ebben a
hónapban többször találkoztak már, hiszen a hónap közepén a költségvetés megalkotásához
tartozóan előbb rendkívüli ülést, majd közmeghallgatást tartottak. Ezúttal fő feladatuk a költségvetési rendelet elfogadása volt

Az ülésen tíz képviselő jelent meg,
Sarkadi Attila nem vett részt a testület
munkájában. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző asszony felvezetőjéből megtudhatta minden
érdeklődő, hogy az önkormányzati
gazdálkodás működésében a 2012.
január 1-től hatályos új államháztartási
törvény, annak végrehajtási rendelete,
valamint az új önkormányzati törvény
több jelentős változást írt elő. Lényegi
változás, hogy fenti időponttól különkülön elemi költségvetés készül a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az önkormányzat
által irányított költségvetési szervek
részére is, beleértve a polgármesteri
hivatalt is. A változás lényege röviden,
hogy a helyi önkormányzat költségvetése nagyobb volumenű a bevétel és
kiadás oldalon, amelyet jogszabályok
határoznak meg. Az önkormányzati

törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek (közvilágítás
biztosítása, egészséges ivóvíz ellátás,
helyi közutak, köztemető fenntartása,
a helyi önkormányzat nevében végzett
fejlesztési kiadások...) a bevételi oldalon itt kell megtervezni a helyi
adóbevételeket, normatív támogatásokat, központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek
bevételeit. Pomáz Város Önkormányzata 2012. évi állami normatíva
támogatás eredeti előirányzat szintjén
1.129.933 e Ft. A Képviselő-testület
a 2012. évi költségvetési mérleg
főösszegének bevételi oldalát, illetve a
tárgyévi költségvetési bevételek öszszegét 3.084.407 e Ft-ban állapította

meg, valamint ugyanekkora összegben
határozta meg a költségvetési mérleg
főösszegének kiadási oldalát, illetve
a tárgyévi költségvetési kiadások
összegét. Vagyis városunk az idei
évben úgynevezett nullás költségvetéssel működik, ha minden a tervek
szerint alakul. A költségvetési rendelet
megalkotása előtt két apró módosításra adta áldását a testület, melyet a
könyvvizsgáló kért. A módosítások
után pedig következhetett maga a rendelet megszavazása, melyet kilenc
igen és egy tartózkodás mellett
fogadott el a testület. A szavazás után
Vicsi László polgármester elmondhatta, hogy igen komoly és összetett
munka volt a reményeik szerint tartható költségvetés megalkotása.
- Nem pusztán egy egyszerű rendelet
született - mondta. - Érezzük, hogy
egyre nehezebb és nehezebb túlélni, a
változások közepette helyt állni, s
bizony nem tudjuk, hogy mit is hoznak
ezek a változások számunkra majd a
2013-as évben. Mindenesetre a hivatal
valamennyi hasznosítható javaslatot
beépített a költségvetésbe, majd a
törvényi előírásoknak megfelelően
megteremtette a kiadás és a bevételi
oldal közötti egyensúlyt, s végül nullásra hozta ki a költségvetést - mondta.
- Külön köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik részt vettek
ebben a hatalmas munkában. Kiemelném az új pénzügyi csoportvezetőt, aki
a rendelkezésre álló rövid idő alatt, és
az új törvényi szabályozások közepette
is remek munkát végzett.
P. P.
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OKTATÁS

TÁJÉKOZTATÓ:

Tisztelt Szülők!

A közoktatási törvény 6.§ (2) bekezdése szerint a gyermek, ha eléri az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári
évben, amelyben a hatodik, legkésőbb,
amelyben a nyolcadik életévét betölti,
tankötelessé válik. A gyermek, ha az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A 2012/2013-as évi
tanévre történő beiratkozáskor ez a
2005. június 1. - 2006. május 31. között született gyermekeket érinti. A
szülő kérésére tankötelessé válhat a
hatodik életévét december 31-ig betöltő gyermek is.
A közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni. A
2012/2013-as évi nevelési évre történő
beiratkozáskor ez a 2007. január 1. december 31. között született gyermekeket érinti.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján:
„A bölcsőde a családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a
gyermek a 3. évét betöltötte, de testi
vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre,
a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében.”
A beiratkozás időpontja az iskolában, az óvodában és a bölcsődében
egyaránt:
2012. március 29. - március 30.
8.00- 18.00

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
beiratkozáshoz feltétlenül vigyék
magukkal:
• a szülő (gondviselő) személyi iga8 Pomázi Polgár

Az iskolai, óvodai és bölcsődei beiratkozás
rendjéről a 2012/2013-as tanévre
zolványát, lakcímkártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímkártyáját
• az iskolai beiratkozás esetében a
gyermek iskolaérettségéről szóló szakvéleményt, ha van a Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleményt
A beiratkozási körzetek az intézményekben, valamint Pomáz Város honlapján megtalálhatók. (www.pomaz.hu)

Az iskolai felvételnél alkalmazandó
szabályok:
1. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 6., 7., 66 §-ában, valamint a
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15.,
16. §-ában szabályozottak.
2. A kötelező felvételt biztosító iskola,
illetve kijelölt iskola (Kt. 30. §) a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
3. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról az
igazgató dönt.

Az óvodai felvételnél alkalmazandó
szabályok:
1. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 24., 65. §-ában, valamint a
11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. §ában szabályozottak.
2. Az óvoda felveheti azt a körzetében
lakó gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti (ha a férőhely ezt megengedi).
3. Ha a jelentkezők száma meghaladja
a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
4. Az óvodaköteles korú gyermek
felvételét a kötelező felvételt biztosító
óvoda, illetve kijelölt óvoda (Kt. 30. §)
nem tagadhatja meg.
5. Az óvoda a gyermek hároméves
korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
6. A felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról az óvodavezető dönt.
A bölcsődei felvételnél alkalmazandó szabályok:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 41., 42., és 42/A §ában szabályozottak.
2. „A gyermekek napközbeni ellátását
különösen az olyan gyermek számára
kell biztosítani, akinek fejlődése
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy
időskorú személy nevel, vagy akivel
együtt a családban három vagy több
gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.”
3.„A bölcsőde a családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, a 4.
évének betöltését követő augusztus 31ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.”
4.„A bölcsődei felvétel során előnyben
kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeket, akinek szülője vagy más
törvényes képviselője igazolja, hogy
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll.”
Az iskolai, óvodai és bölcsődei felvételnél alkalmazandó döntési prioritások:
1. A pomázi oktatási-nevelési intézményekben, valamint a bölcsődében elsősorban a pomázi polgárok gyermekei
kerülnek elhelyezésre, akik Pomázon
állandó lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel, és ezt igazoló
lakcímkártyával rendelkeznek.
2.Nem helyi lakost az óvodai intézmény csak a helyi igények maradéktalan teljesülése után vehet fel, és az
esetet jeleznie kell a fenntartó felé. Az
iskolákban csak akkor lehet nem helyi
lakost elhelyezni, ha a fenntartói
egyeztetésből nyilvánvalóvá válik,
hogy valamennyi pomázi igény maradéktalanul teljesült már.
Pomáz Város Önkormányzata

OKTATÁS - KULTÚRA

Nem alszik téli álmot a német suli

Míg a természet csodálatos fehér
takaró alatt pihen, pezsgő iskolai
élet zajlik a Német Nemzetiségi
Általános Iskolában.
Mi történt nálunk a hideg téli hónapokban?
Január 19-én izgalmas műveltségi
vetélkedővel ünnepeltük a magyar
kultúra napját. A gyerekek nagy lelkesedéssel, osztályonként néhol
több csapattal is várták a magyar
irodalomhoz, nyelvhez, zenéhez és
képzőművészetekhez kapcsolódó
feladatokat. A felsős osztályok mellett a negyedikes tanulók is részt
vettek a vetélkedőn és szépen megállták a helyüket. A legeredményesebbek a 7. az 5.b és a 8. osztályosok voltak.
Egy héttel később, Szentendrén
Szigetiné dr. Tóth Judit az őszi és
téli német népszokásokról tartott
tárlatvezetést felsős diákjainknak.
Az itt szerzett értékes információkkal bővítettük a német honismeret
órán tanultakat.
E nap délutánján rendeztük a hagyományos német versmondó versenyünket, melyen alsó és felső
tagozatos diákjaink is indultak.
Nagy volt a tét, hisz évfolyamonként 4 korcsoportban (2-2 évfolyamonként) összesen 12 diák továbbjutott a területi fordulóra, Dunabogdányba.
Január 30-31-én ásványkiállítás
került megrendezésre a Természettudományi Múzeum munkatársa
által. A gyerekek érdekes, humoros

Pomázi
programegyeztető ülés

Február 16-án délután programegyeztetésre gyűltünk össze a Művelődési Házban azzal a céllal, hogy
a városban zajló nemzeti ünnepeket,
társadalmi, kulturális, egyházi gyermek és más rendezvényeket, programokat úgy szervezzük, hogy az
érdeklődők, érintettek mindenhová
eljuthassanak, ne „üsse” egyik esemény a másikat.
A kezdeményezés a Művelődési Háztól indult, és a Magyar Vár, a Pomázi
Katolikus Plébánia, az Óvodák és
Bölcsőde, valamint a Védőnői Szolgálat képviselője jött el az első
találkozóra. A különböző rendezvények ismertetése után megállapodtunk abban, hogy negyedévente találkozunk, és egyeztetjük a következő hónap programjait. Készítünk

Sváb bál

előadásokon vehettek részt, ahol
közelebb kerülhettek a természettudományokhoz, földrajzhoz, kémiához, fizikához, biológiához.
Klaus-Dieter Heller, a német testvérváros egykori polgármestere
digitális mikroszkópot adományozott iskolánknak. A német cserediák-kapcsolat építésének első
köveként e-mail barátságok köttetnek Heller úr segítségével.
Február 10-én rendeztük felsős
farsangunkat. Fergeteges délutáni
szórakozásban volt része minden
diáknak, szülőnek és tanárnak. Pár
nappal később, az alsósok mulattak, ők is vidáman búcsúztattak a
telet.
Bemutatkozott iskolánk új német
tánccsoportja. Február 11-én léptek
fel először a Német Kisebbségi
egy éves eseménynaptárt, amiben a
város összes rendezvényét feltüntetjük. Tervbe vettük azt is, hogy
létrehozunk egy olyan on-line felületet, ahol minden érintett értesülhet a
többiek programjáról, és lehetőség
van új rendezvények megjelenítésére
is.
Ezúton is kérünk mindenkit, ha tudomása van olyan programról, aminek a városi eseménynaptárban van a
helye, keressen meg bennünket az
alábbi elérhetőségeken.
A jövőben is tájékoztatjuk az érdeklődőket arról, hol nézhetnek utána a
pomázi programoknak.
pmhkpomaz@freemail.hu,
06-26-325-163, 06-20-228-2135,
http://pmhkpomaz.hu
Vincze Enikő közművelődési
munkatárs

Önkormányzat Sváb-bálján. Nagy
sikert arattak.
Február 15-én sor került a német
szavalóverseny területi fordulójára.
Füvessy Balázs (1.a), Oláh Vivien
(3.a), Kiss Tímea (6.o.) 3. helyezéstért el Serbán Kevin (5.a) különdíjat kapott.
Február 17-én Zrínyi matematika
vetélkedőn vettek részt diákjaink.
Az igényes szórakozás jegyében
több alkalommal színházban is
voltunk. A Budapesti Kulturális
Alap pályázatán nyert forrásból
megtekintettük a Hattyúk tava és az
Óz a csodák csodája című bábjátékot. Emellett a felsősök a
Padlás című darabot látták a Vígszínházban, az alsósok a Bogármesét a RAM Colosseumban.
Február 29-én projektzáró rendezvény keretében a Teleki-Wattay
Művészeti Iskolában lépnek fel
diákjaink.
Folytatódik a karácsonykor megkezdett karitatív munka: gyűjtjük a
kupakokat beteg gyerekeknek, és a
kutyamenhely is megkapta a labdákat, valamint az összegyűjtött
anyagi támogatást.
Iskolánk munkájába bepillantást
nyerhetnek a folyamatosan zajló
iskolai előkészítőkön, és óvodásoknak tartott, játékos foglalkozásainkon. Az időpontokat megtekinthetik iskolánk megújult honlapján
(www.nemetsuli.pomaz.hu), ahol
szeretettel várunk minden kedves
látogatót!

Felhívás!

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Pomáz
Pomáz 3605/8, 3605/11, 3605/12,
3605/22, 3605/26, 3605/27, 3609/3,
3609/4, 3609/5, 3609/6, 3609/9,
3609/10, 3609/11, 3609/14, 3611/4,
3611/5, 3611/6, 3611/8, 3611/9,
3611/10, 3611/24, 3611/25, 3611/27,
3611/28, 3611/30, 3611/33 és 3611/35
hrsz-ú belterületi telekingatlanok együttesen (összesen: 29115 m2) történő
megvásárlására. Minimális vételár:
151.398.000,-Ft+27% Áfa. Az ingatlanok közműellátottsággal nem rendelkeznek. A pályázatok benyújtási helye:
Pomáz Város Polgármesteri Hivatal
Titkársága, határideje: 2012. március 19.
09:00 óra. Bővebb információ a www.
pomaz.hu honlapon, a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján vagy az Önkormányzati és Beruházási Csoport 0626-814-380 telefonszámán kapható.
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AKTUÁLIS

Tisztelettel meghívjuk Önt
az 1848-49-es
MAGYAR FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett
városi ünnepségekre
Március 14-én 18 órától:
fáklyás felvonulás indul a Szent Miklós kápolnától,
a Beniczky utcai haranglábtól és a Beethoven utcai játszótértől a Városházához.
19 órától: Toborzó
Emlékezés és tűzgyújtás a Kopjafánál a Városháza parkjában.
Közreműködik: Szerényi Andrea és Németh András

Március 15-én 9 órától:
Városi Ünnepség és Koszorúzás a Városháza parkjában.
Ünnepi beszédet mond: Mikusi Zsolt, ezredes
Az ünnepi műsorban közreműködik: a Magyar Honvédség
Szentendre Helyőrségi Zenekara, karmester: Rixer Krisztián, százados
valamint a pomázi Mátyás Király Általános Iskola 4.b. osztálya
Ruppert Vilmosné és Molnár Róbertné vezetésével
Az ünnepség után együtt indulunk a Kő-hegyre.
12-órakor: megemlékezés a Kő-hegyi Petőfi-pihenőnél.
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AKTUÁLIS

Hó

Azt rebesgetik: a nagy Szovjetunióban, ha a Vörös téren díszszemlét tartottak a kommunista
párt fő meterológusainak meg kellett akadályozniuk, hogy essen az
eső. Vagy a hó. Mert az eső, meg a
hó már csak ilyen. Nem tiszteli a
pártvezetőket. Könnyű neki. Az
időjárást ugyanis nem lehet a
Gulagra küldeni.
A békés városlakó polgár nem avatkozik be a természet rendjébe. Nem
szokás közvélemény-kutatást tartani arról: ki mikor szeretné, hogy
essen a hó. Meg, hogy egyszerre
mennyi és abból mekkora hányad
hulljon a békétlenkedő szomszédok
portájára.
Ha mégis lenne ilyesféle kutakodás, valószínűleg sokan megegyeznének abban, hogy végül is tél van.
És hát itt nálunk ilyenkor esik a hó.
Meg, ha már muszáj esnie, hát
december 24-én tegye. Közkívánatra. Mert az mégsem járja, hogy
soha nincs igazi fehér Karácsony.
Ami igaz az igaz. Ez a fránya hó
most sem nézte meg jól a naptárt.
Jött, látott és betakarta a várost.
Februárban. Mentségére legyen
mondva: érkezését jó előre jelezte
azzal, hogy Európa déli feléből

napok alatt Alaszkát csinált. Nem
állt meg, és amerre járt riasztó kegyetlen hideget tolt maga előtt.
A hó tehát jött, látott, de nem
győzte le a várost, és ha akadtak is
kellemetlenségek, nehézségek a
hideg és a hó végül hozzáidomultak
az emberekhez és az emberek a

zord télhez. Nem történt tragédia,
nagyobb fennakadás a közlekedésben. A többség tudta és tette a dolgát. Lapátot ragadott sózott odafigyelt a szomszédra.
Tisztelet és köszönet érte minden
kinek.
pp
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HITÉLET - KÖZÉLET

„ZENDÜLJ LELKEM ÉNEKSZÓVAL”
Zenés áhítat a pomázi református templomban

2012. január 28-án tartottuk jótékonysági hangversenyünket templomunkban. Minden évben más-más
célra gyűjtünk ezen alkalom kapcsán,
idén a diakónia (szeretetszolgálat) volt
a támogatni kívánt cél. A nagytiszteletű úr áhítata után gyülekezetünk
énekkara, a Psalmus Énekkar előadásában elhangzott Cezár Frank „Panis
Angelicus” című műve, Für Éva
közreműködött szólistaként, Dudits
Zsuzsanna orgonált.
A jótékonysági hangversenyeinket
minden évben megtiszteli jelenlétével
a pomázi Szent Cecília Énekkar,
Silacher Miklós karnagy úr vezetésével. Ezúttal J. S. Bach és magyar
szerzők műveit adták elő.

Első alkalommal szolgált közöttünk az
Albrechtovics Miklósné vezette Óvónők Eszterlánc Kórusa.
A műsort hangszeres művek előadása
és versmondás színesítette. Köszönetet
mondunk Für Évának, Cseri Annának,
Rátki Gergelynek, Takács Lászlónak,
Dudits Zsuzsannának, Demeter Miklósnak, Alberchtovicsné Szilvinek,
Silacher Miklósnak, Blaskóné Tímár
Eszternek és a kórusoknak, hogy részt
vettek ezen alkalmon. Mindenkinek
hálásan köszönjük az adományát, Isten
áldását kérjük a diakóniai céljainkat
támogatóknak.
Bíró Krisztina

„Áldás, békesség!”
A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség gyülekezeti lapot indít
„Áldás, békesség!” címmel. Az újság
egyaránt szól a gyülekezet tagjaihoz, a
templomba járó testvéreinkhez, de hírt
kíván adni gyülekezetünkről azoknak
is, akik csak a tágabb közösségünkhöz
tartoznak, akikkel nincs rendszeres
kapcsolatunk. Szeretnénk hozzájuk is
bekopogni református köszöntésünkkel, szeretnénk, ha tudnának rólunk,
megismernék hitbeli életünket, abban a
reményben, hogy hamarosan velük is
találkozhatunk istentiszteleteinken és
más alkalmainkon.
A január 28-i jótékonysági hangversenyt a közösségi élmény átélésének igénye mellett a segíteni akarás
szándékával szervezte meg gyülekezetünk, a befolyt adományokból rászoruló családoknak segítünk. Diakóniai munkálkodásunkat is az a hitbeli
meggyőződésünk inspirálja, hogy a
világot csak az Istenben való közösség
helyezheti vissza az ínség nélküli természetes életrendbe. Ezt a meggyőződésünket, Istenbe vetett bizalmunkat
kívánjuk lapunkban is kifejezni és
képviselni.
Dr. Puskás Attila szerkesztő

Egy hagyomány újjáéledése

Február 14-én az ortodox
keresztények minden évben
megtartják Szent Trifun
ünnepét, aki a szőlészek,
borászok, vendéglősök patrónusa. Évtizedekkel ezelőtt
a pomázi szőlősgazdák is
tartották e jelentős ünnepet,
ám ahogy a tőkék és szőlősorok száma csökkent,
úgy merült csaknem a feledés homályába Szent Trifun ünnepe is.
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Hangsúlyozhatjuk, hogy
csaknem, hiszen Janka
László népzenetanár, a
Meselia Együttes művészeti vezetője mert nagyot
álmodni, s miután a Szerb
Dokumentációs Központtól
a helyi kisebbségi önkormányzaton, a Szerb Színház
tagjain, a Rozmaring táncegyüttesen át egészen Margaritovics Milenkó vendéglősig, s Miliszávity Lyu-

boszáv parókusig
mindenkit megmozgatott, február 14-én este a Teleki–
Wattay kastély koncertter-

mében a pomázi és környékbéli szerbek ismét
megünnepelték Szent Trifun
napját.

Százéves a Városi ICO SE

Tavaly július 9-én új vezetőséget választottak a Pomázi Városi ICO SEben. Az eddig elért eredményekről és a
tervekről kérdezte a Pomázi Polgár
Petroff Miklós főtitkárt és Mészáros
Gyula elnökhelyettest.
Megtudtuk, hogy az ICO SE és a Pomáz Egervári-Halmai Focisuli egy
vezetés alá került. Egy új törvény
lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a
társasági adójukból az öt kiemelt
sportágat, köztük a labdarúgást támogassák. A vezetőségben helyet foglaló ismert szakemberek a lobbizásukkal sokat segítenek a tavaly még
filléres gondokkal küzdő egyesületnek.
A változás első jelei a klubházon jelentek meg. Az összes nyílászárót kicserélték. Most, a tavasz beköszönte után
felújítják az öltözőket, kibővítik a
szertárt, edzői szobát alakítanak ki,
amely a meccsek idején bírói öltöző
lesz. A felső szintet kifestik, irodát rendeznek be, számítógéppel, internettel.
Tervezik egy új nagyméretű műfüves
pálya építését. A helye és az átadásának ideje még kérdéses. Ha a szerb
egyházzal meg tudnak állapodni, és a
temetőből kapnak területet, szeptemberre, októberre elkészülhet. Arra is

Kilencven éves
lenne

A Városi ICO SE klubházának falán
néhány éve reliefet látni. Szabó Sándort, a Debreceni Vasutas Sport Club
híres jobbfedezetét ábrázolja.
Az 1930-as évek derekán kezdte kergetni a bőrt a pomázi pályán. A játékos
példaképe dr Tiszolczy Lajos, (igen, a
neves orvos, akinek szobrot állított
településünk tehetséges és szorgalmas
játékosként az akkori csapat motorja),
az edzője Bukovics Béla testnevelő
tanár volt. Szinte gyermekként bekerült a pomázi felnőtt csapatba, 21 éves
korában, 1943-ban igazolta le a

gondoltak, hogy a mostani pályát
műfüvessé alakítják, de a Magyar
Labdarúgó Szövetség a természetes
fűvel borított küzdőterek átépítését
nem engedélyezi. Azt azonban az új
vezetés nagyon támogatná, ha lefednék
a vízelvezető árkokat, és futókört alakítanának ki. A sportkör 100 éves évfordulóját szeretnék fejlesztésekkel is
ünnepelni.
Az egyesület tevékenységében kiemelt
helyen az utánpótlás nevelés marad.
Az edzők és a csapatok elé helyezések
elérését nem tűzték ki célnak, nincs
teljesítmény kényszer. Azt tartják lényegesnek, hogy jó legyen a közösségi
szellem, egészségesen éljenek, s a gyerekeknek legyenek megtervezve a napjaik. Visszahozzák azokat a fiatalokat,
akik az utóbbi időben elmentek. Az
egyesület sportolói egységes felszerelést kapnak. A felnőtt csapat némi
kivételt jelent, tőlük a megyei első
osztályba jutást várják el.
Ennyi a tervekről. Ha valósággá válnak, ki lehet mondani: az egyesület
történetének 100 évében nem volt
akkora fejlődés, mint ami most körvonalazódik.
Vicsotka

DVSC. Csak megemlítem, hogy abból
a csapatból Rab Miklóst Újvidékre
vitték, Herczeghalmi Lászlót, a kapust
is szerette volna Debrecen, de ő maradt Pomázon.
Szabó Sándor 1954-ig volt a LOKI
közönségének kedvence. Az ország
egyik legjobb fedezetének számított.
Két évig még a Debreceni Petőfiben
maradt, aztán hazajött Pomázra.
Hívták több csapatba, de csaknem tíz
évig semmilyen feladatot nem vállallt.
De a vér nem válik vízzé. A hatvanas
évek derekától edző lett Pomázon.
Olyan játékosok kezdték a keze alatt a
karrierjüket, mint Pintér László, Pintér
Sándor, Egervári Sándor, Miukola Gábor, mind NB. I-esek. Mikola Mihályt
az MTK akarta Sándor Csikar utódjául, de ő, mint két nemzedékkel előtte
Herczeghalmi László, maradt. E sorok
írójának az 1980-as évek derekán a
kétszer is országos kupát nyert pomázi
öregfiúk játékosaként volt szerencséje
Szabó Sándorban edzőjét tisztelni.
Érezhettem emberségét, szakértelmét,
szeretetét. A híressé vált játékosok
mellett fiatalok százait nevelte egészséges, becsületes emberré.
2012 március 22-én lenne 90 éves.
V

SPORT

Háromszor az
egészségért
Tavaly márciusban ezzel a címmel
jelent meg az a felhívás, amelyben
hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8
órától a városi sportpályára mozogni hívtunk mindenkit. Sikeres volt
a kezdeményezés, voltak olyan napok, amikor 16, 18, főként idősebb
nő és férfi rótta a köröket. Télen
fogyott a létszám, de négy-öt kitartóbb dacolt a mínuszokkal.
Most „hivatalosan” március 19-én,
hétfőn kezdjük az évet, azzal a különbséggel, hogy bármikor igénybe
lehet venni az oldal és alapvonalakon kívül a pályát, természetesen
akkor, ha nincs szervezett sportesemény. Olyankor, amikor száraz a
talaj, a „fűre lépni is sza-bad!”
Tegyenek minél többen az egészségükért!
Vicsotka

Harmadik
az országban
Többször hírt adtam a Pomázi Polgárban neves sportolóinkról. Szerepelt
már e hasábokon ifjabb Filipenkó
Viktor is, akinek az édesapja a szovjet
válogatott öttusázója volt.
Néhány napja ért véget az Országos
Teniszbajnokság, amelyen Viktor a
harmadik lett. Az élmezőnyben messze
ő a legfiatalabb, 20 éves. A célja a világ ranglistán a legjobb 200 közé
kerülés.
Ebben a mezőnyben kegyetlen a verseny. Az első 120 megél a teniszből.
Az első 50 jól megél. Az első húsz
annyi pénzt keres, amennyit az átlagember csak elképzelni tud. Ehhez
tessék arányítani a pomázi fiatalemberre váró célkitűzéseket!
V
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SZOLGÁLTATÁS

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

MÁRCIUS

9. péntek 18.00 Magyar Vár
est - Raffai Ernő: Titkos társaságok

10. szombat 10.00- 11.00
Tekergő Táncház, belépő: 500 Ft
10.00-12.00 Ünnepi Játszóház
belépő: 300 Ft
12. hétfő 10:00
A pomázi németek kitelepítésének emléknapja alkalmából műsort ad a Német
Nemzetiségi Általános Iskola
14. szerda 18 órától fáklyás
felvonulás indul a város 3
pontjáról, 19 órától emlékezés és tűzgyújtás a Városháza parkjában
15. csütörtök 9:00 Városi
ünnepség és koszorúzás a
Városháza parkjában
19. hétfő 14.00- 18.00
VÉRADÁS

24. szombat 17:00 Pomázi
Állatvédők Jótékonysági Estje

29. csütörtök 9:30 és 11:00
Tavaszi Kolompos Mulatság
A Kolompos Együttes élő
műsora óvodásoknak, kisiskolásoknak. belépő: 800 Ft
18:00 Schäffer Erzsébet író,
újságíró előadása a POVEK
szervezésében. Címe:”Miért
vágyik az ember a jóra”

31. szombat 10.00-12.00
Húsvéti Játszóház belépő: 300 Ft

2013 Pomáz, Huszár u. 3.
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135
Tel/fax : 06-26-323-460

pmhkpomaz@freemail.hu,
pomazkonyvtar@freemail.hu,
www.pmhkpomaz.hu

a művelődési
Házban a büfé
üzemel!
nyitvatartás:

Hétfőtől-Péntekig:
16 - 21 óráig
szombaton: 8 - 21-ig
Vasárnap: 12 - 21-ig
14 Pomázi Polgár

MA RI KA KONY HÁ JA

A kemény téli napokat gyorsan
elfelejtjük az első melegebb napsugarak megjelenésekor. Több időt
próbálunk a szabadban tölteni.
Bizonyára a téli hónapok alatt megterveztük a virágoskert és a veteményes ágyásait. Most pedig lelkesen kezdünk neki a munkának.
Így aztán lehet, hogy kevesebb
idő jut a konyhai teendőkre.
Egy gyorsan elkészíthető mégis finom éteit ajánlok figyelmükbe:

Gombás currys csíkok

Hozzávalók:
30 dkg sovány hús (lehet sertés vagy szárnyas)
1 fej hagyma
20 dkg gomba
3 ek. olaj
kis csomó petrezselyem és frissen kibújt
metélőhagyma
curry (ízlés szerint csipet vagy még egy kicsi)
só, frissen darált bors.

A széppé tett
hétfı!

Szentendrén élek, de Pomázon dolgozom. 2012. január 30-án a reggeli órákban egy üvegezett festményt akartam
feladni a pomázi Központi Postán.
Mivel nem vagyok gyakorlott csomagküldő, gondoltam egy buborékos
fólia és egy nylon borítás elég lesz a
„törékeny” feladáshoz. A csomagfelvételen ülő hölgy megkérdezte a
kolléganőjét, merje-e így felvenni a csomagot. A csomagolás kevésnek találtatott.
DE! A két postai dolgozó hölgy segítőkészen felajánlotta, hogy csomagküldős szabvány dobozba tehetném a
képet, aminek ára 600.-Ft. Nekem így a
feladás már nagyon sokba került volna,
mert - mint azt a két hölgynek is
elmondtam -, fogyatékkal élő beteg

Elkészítés:
Az olajat serpenyőben felforrósítjuk,
beletesszük a csíkokra vágott húst és
folytonos keverés mellett átsütjük. A
hagymát apróra vágjuk, a megtisztított
gombát vékonyra szeljük, majd mindkettőt
a húshoz adjuk. A fűszerekkel ízesítjük,
kevés víz hozzáadásával kicsit még
pároljuk, ha megpuhult zsírjára sütjük.
Salátával vagy zöldséggel, akár kenyérszelettel ízletes gyors vacsora.

gyerekek nyári üdültetésére rendezett
árverésre ajánlottam fel a képet, de
sajnos máshogyan nem tudom eljuttatni
a felajánlásomat. A két hölgy a raktárban
kutakodott és talált két használt dobozt, amibe belepróbálták a küldeményt,
majd csomagoltak, kitömték az üveg
előtti teret, ragasztottak, kötöztek, megcímeztek és a kép készen állt a biztonságos küldésre.
Én az utóbbi időben ennyi kedvességet,
együttérzést, segítőkészséget nem igazán tapasztaltam. Olyan boldogsággal
jöttem ki a postáról, olyan széppé varázsolták a napomat, hogy akivel csak
aznap találkoztam, mindenkinek el kellett mondanom milyen csodás dolog
történt velem. Köszönet ezért az emberi
magatartásért. A pomázi Postán dolgozó
két hölgy segítségét egyhamar nem tudom elfelejteni. Emberségből, segítőkészségből csillagosra vizsgáztak.
Pistyur Gabriella

FELHÍVÁS!

Szívesen várjuk a sportolni vágyó, röplabdát kedvelő és ismerő csapattagokat csütörtökönként, este 7 órától, de előtte mindenképp ajánlott
pontosítani e-mailen vagy telefonon, hogy nem marad-e el az alkalom,
illetve nem jelentkeztek-e túl sokan (ez utóbbira nem volt alkalom már
legalább egy éve)! Elérhetőségek: kicsirigo@yahoo.co.uk ; Tel.: 06-30-30769-15
Aigner Éva

AVE

Jótékonysági est
2012. március 24. (szombat)
17-20 óráig a Művelődési Házban

A tavaly februári nagy sikerre való tekintettel idén márciusban ismét Jótékonysági Estet szervezünk a Pomázi
Állatvédő és Állatsegítő Egyesület javára.
Mikor tavaly (első ízben) megszerveztük, azon izgultunk, eljön-e valaki…
Végül rengeteg embert érintett meg az
összejövetel. Úgy tűnt, igenis érdekli
az embereket a hontalan kutyusok
sorsa, és szívesen támogatják önkénteseink munkáját. Az est után sok-sok
gratulációt kaptunk, és már a következő rendezvény iránt érdeklődtek.
Mi minden erőnkkel azon dolgozunk,
hogy idén is egy felejthetetlen estét
töltsünk együtt, garantáljuk a színvonalas kulturális szórakozást.
Megismerhetik a menhely meseszerű
történetét és „állati” sztorikat hallhatnak.
Vendégeinket süteménnyel, üdítővel,
jókedvvel és (állat)baráti társasággal
várjuk.
A belépők ára 1200 Ft. Lehetőség van
tombola vásárlásra, amivel igen értékes
ajándékokat lehet nyerni – a tavalyihoz
hasonlóan.
Kérünk mindenkit, fogjunk össze ismét
Pomáz város kutyáiért!
Plakátokon, szórólapokon közzétesszük a
részletes programot.
Köszönettel várjuk pomázi vállalkozók
és magánemberek felajánlásait a tombolához.
Pomázi állatvédők

Hétvégi kisegítő munkára keres
sürgősen a Pomázi állatvédő
Egyesület antialkoholista hölgy
munkaerőt, aki nagyon szereti a
kutyákat, nem fél tőlük és tudja
kezelni őket. a kutyaotthonban
lévő nagyon kedves, barátságos
kutyusok hétvégi gondozására
(takarítás, etetés, stb.) keresünk
főként pomázi lakos hölgyet,
lehet friss nyugdíjas, saját
közlekedési eszközzel (legalább
kerékpár). jelentkezés: naponta
10-18 óráig 06-20/4347-822.
Pomázi állatvédők

Ének és tánc

A Pomázi Kertbarátok Porpáczy Aladár
Egyesülete az énekkarába és tánccsoportjába érdeklődőket vár. Az énekkarnak minden hétfőn este 7 és 9, a táncosoknak minden kedden fél héttől van
próbája a művelődési házban. Mindkét
együttest szakképzett tanárok irányítják. Évente 5-6 fellépésre lehet számítani Pomázon és az egyesület éves programjában jelölt helyeken.
Az egyesület elnöksége

MOZAIK

Lakatok és ételhordók
A városi futballpálya gondnoka elképedve mutatja, hogy éjszaka a műfüves pálya és a nagypálya kapujáról
levágták a lakatot. Mindkettőt a hóban
találták meg.
Miért tették? Az előbbibe nem mentek
be, a frissen esett havon madárnyomok
sem voltak, az utóbbi egyik oldala nyitott, szabadon átjárható. Mintha mégis
lenne magyarázat. Nemcsak a lakatok
szárát metszették el, hanem a láncok
szemeit is. Próbálgatták a szerszámot,
hogy mire képes. A pályáknál a sötétben senki nem zavarhatta őket, lehetett
gyakorolni a fogást, mérni az időt, a
zajkeltést. Gyakoroltak az éles helyzetre. Az eszköz jól vizsgázhatott,
mert az erős lakatszárak és láncszemek
metszete sima.
A közelmúltban személyes beszámolót, s később telefonhívást kaptam

arról, hogy az ebédet ételhordóval
együtt ellopták. A történet: figyelik,
hogy mikor érkezik a kocsi, a sofőr az
ételhordót a kerítésre, vagy a kapura
akasztja. Amikor távozott, alkalmas
pillanatban leemelik és nyúlcipőt húznak. Elég idejük van, mert mire az idős
tulajdonos észleli, hogy várja az ebédje és kicsoszog, már semmit nem talál.
Az egyik panaszos hozzátartozója elmondta nekem, hogy az ételhordó
szinte új, rozsdamentes és négyrészes
volt. Az értéke csaknem 5000 forint.
Az ember azt sem tudja, mit szóljon a
történtekhez. Először: a lopást a törvény bünteti. Másodszor: ebéd nélkül
marad az, aki azt megfizette. De harmadszor: iszonyú az, amikor valaki
éhségében ilyen tettekre kényszerül.
Tőrként szúr belém a kérdés: ide jutottunk?
V.

A Demokratikus és Tiszta Közéletért
Egyesület 2006. március 11-én a HÉV
állomás falára helyezte el azt a márványtáblát, amelynek a szövege az
1946. március 12-én Németországba
kitelepített 1032 németajkú pomázi
polgár drámájára emlékeztet. Akkor a
szomorú esemény 60. évfordulója tette
időszerűvé a táblaavatást, a néhány
napon belül következő koszorúzás a
66. évfordulót jelzi.

2006-ban a kitelepítettek közül többen
jelen voltak a tábla avatásának ünnepségén. A koszorúzásra Németországból nem várunk vendégeket, mert a
kitelepítettek közül nagyon kevesen
élnek, s ők is hajlott korúak.
V.

Márványtábla
emlékeztet

Meghívó márciusi teljesítménytúrára

A Magyar Cserkészszövetség 18. alkalommal rendezi meg hagyományos
1848-as emléktúráját. Ennek a szervezését a pomázi 937. számú Szent Tarzicius Cserkészcsapat látja el.
2012. március 16-án a túrázni vágyók
12, 24 illetve 48 km-es távokon indulhatnak. A 48-as távon 7:00-7:30 között, a 24-esen 7:30-8:30 között a 12esen pedig 8:30-9:00 között lehet elindulni a Csillaghegyi HÉV állomásról.
A célpont a pomázi katolikus plébánia.
A részvételi díj 500 Ft/fő, gyermekeknek 12 év alatt 400 Ft, míg 8 év
alatt 300 Ft. A távok az útleírás alapján

teljesíthetők, de Pilis térkép ajánlott. A
résztvevők emléklappal és egyedi kitűzővel térhetnek haza. A túra folyamán az állomásoknál apró finomságok,
a célban pedig tea és zsíros kenyér
várja a megfáradt túrázókat. A szerencsés teljesítők polár felsőket és egyéb
túrakellékeket nyerhetnek.
Információk a honlapon: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=3734
vagy a 06-20-247-8064-es számon.
Szeretettel várunk minden túrázni
vágyót! A pomázi cserkészek nevében:
Ruzsics Gergely főszervező
Pomázi Polgár 15
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Az SZSZK márciusi programja

Március 1. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Délután: kézműves foglalkozás (tavaszi dekoráció)
Március 2. PéntekIrányított csoportos beszélgetés; Délután:
séta, TV-nézés
Március 5. Hétfő 10.00-11.00 Gyógytorna, testsúly- és
vérnyomásmérés, Délután: felolvasás, sütés
Március 6. Kedd Energiatakarékosság VilágNapja (beszélgetés), Délután: zenehallgatás, beszélgetés
Március 7. SzerdaFilmKlub; Délután: séta, beszélgetés
Március 8. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Pedikűr, Délután: Játék
Március 9. PéntekSzületés és Névnaposok köszöntése,
Fodrász, Délután: zenehallgatás, felolvasás
Március 12. Hétfő10.00-11.00 Gyógytorna, beszélgetés
Délután: séta, beszélgetés
Március 13. Kedd 10.00-11.30 Bibliaóra – Molnár Antal
(beszélgetés, éneklés), Délután: felolvasás, elmélkedés
Március 14. Szerda Dr. Győrffy Sándor – növényismereti
előadás, Délután: Márc. 15. – megemlékezés, beszélgetés
Március 15. Csütörtök Nemzeti Ünnep
Március 16. Péntek Pihenő Nap
Március 19. Hétfő10.00-11.00 Gyógytorna; testsúly- és
vérnyomásmérés, Délután: séta, beszélgetés
Március 20. Kedd Irodalmi délelőtt, Délután:TV-nézés,
beszélgetés
Március 21. Szerda 10.00-11.00 Nyilas Zoltán - Istentisztelet, beszélgetés, Délután: játék, felolvasás
Március 22. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna; Óvodások
műsora, Délután: Víz VilágNapja - beszélgetés
Március 23. Péntek Tea délelőtt,Délután: séta, felolvasás
Március 26. Hétfő Délután: beszélgetés, olvasás
Március 27. Kedd 10.00-11.30 Bibliaóra – Molnár Antal
(beszélgetés, éneklés), Délután: séta, játék
Március 28. Szerda Egészségügyi előadás, Délután: zenehallgatás, beszélgetés
Március 29. Csütörtök 10.00-11.00 Gyógytorna, 11.00-12.00
Dalkör, Délután: Zeneiskolások műsora
Március 30. Péntek Séta a környékben; Délután: Hónapzárás

Nonprofit-Könyvelés
Civil Szervezetek részére
Közhasznú szervezetek
könyvvezetése
az Új Civil Törvénynek
megfelelően

Pomázon 06-20/485-7597

BESZÉDCENTRIKUS
ANGOL OKTATÁST
VÁLLALOK
KÜLFÖLDI EGYETEMI DIPLOMÁVAL,
30-ÉVES GYAKORLATTAL ANGOL
NYELVTERÜLETEN.
06-26-323273
06-30-4217096
16 Pomázi Polgár

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

István Király
Gyógyszertár

2013 Pomáz, Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462

————
Nyitva tartás:
Hétfõn és csütörtökön:
7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig.
Szombaton: 8–13-ig.

Számítógép
Szerviz
(mûhelyben és kiszállással is )
Javítás, bõvítés.

Új és használt gépek, alkatrészek.

info@kezdobetu.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–18 h, Szo: 9–13 h.
Ebédidõ: 13–14 h.
Suli utalványok beválthatók!

Szerviz: Szimbiózis MM Bt.
Petõfi Sándor u. 16.
(26)-326-139 és (70) 211-5830

Halas Laci
Ficánkoló
finomságok
boltja

Ingyenes tájékoztató
előadás Maharishi
Mahesh Yogi által tanított
Transzcendentális
Meditáció technikájáról.

Tavaszváró
bogrács izzító
akció
Pomáz, József A. u. 26.
(a Pagodáknál)

Tel.:06-30-254-5497

2012.március 23-án (péntek)
17.30-tól a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár
(Huszár utca 3.)
Előadó: Szenes
Károly TM tanár.
Bővebben:
http://tmoktato.hu/
Szeretettel várok
minden
érdeklődőt!

Vörösmarty gyógyszertár
2013 Pomáz, Vörösmarty u. 12.
Telefon: 26-326-402
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–18 óráig,
szombaton: 8–12 óráig.

Kõhegy gyógyszertár
2013 Pomáz, Jankovich Gy. u. 2.
Telefon: 26-326-240
Nyitva tartás: Hétfõ–péntek: 8–19 óráig,
minden szombaton: 8–13 óráig.

A gyógyszertárak vasárnapi és ünnepi ügyelete

Március 11-én 16.00–20.00-ig
Vörösmarty, Vörösmarty u. 18-20., tel.: 326-402,
Március 15-én 8.00–20.00-ig
István király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Március 16-án 8.00–13.00-ig
István király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Március 18-án 16.00–20.00-ig
István király, Kossuth u. 21/a, tel.: 325-462,.
Március 25-én 16.00–20.00-ig
Kõhegy, Jankovich Gy. u. 2., tel.: 326-240,
Április 1-én 16.00–20.00-ig
Viktória, Budakalász, Kőbányai u. 3, tel.: 340-232.

HIRDETÉS

ZENÉS MÛSOR
HÁZHOZ MEGY
EGY FÉRFI és EGY NÕ

06-30-250-8958

Sipos Mihály és

06-30-270-8914
Szalontai Éva

Egy órás mûsor ára:
10 000 Ft.

Email: esmisi@mail.datanet.hu, Honlap: sipos.uw.hu

Kulcsmásolás a Malomban „NEW”
Ugyanitt helyiségek bérbeadók
üzleti, ipari, bármilyen tevékenységre
1. emelet: 240 m 2 (36+100+94)
2. emelet: 184 m 2 (90+94)
Pomáz külterületén aszfaltút mellett
300 m 2 -es pincehelység tehergépkocsi lejáróval,
260 m 2 -es üvegházzal + lakható gazdasági épület,
valamint ugyanitt 12 000 m 2 hegyoldali telek, rajta
lévõ romos lakóépülettel egyben eladó.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS ÚTSZÓRÓSÓ
Pomáz, Budakalászi út 2. Tel.: 06-30-266-8911
Nyitva: H–P: 7–17-ig, Sz: 7–13 óráig.

Csikóvár Üzletház

Pomáz,
József A. u. 17.

Alapítva
1994

Computeres látásvizsgálat, szemüvegkészítés!
Óriási szemüvegkeret AKCIÓ!
-10%, -20%, -30%, -40%, -50%
Progresszív szemüveglencsék -20%

Nyugdíjas és diák kedvezmény: - 10°%

Nyitva: H–CS-ig 9-tõl 18-ig, Péntek 9-tõl 16-ig, Szo: 9-tõl 12-ig

Tel. : +36-20-982-1142

Látásvizsgálathoz idõpont egyeztetés ajánlott.

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

Kossuth Lajos u. 3.
Nyitva tartás: 9–17 óráig
Hétfõ szünnap!
Helyben készített édes és sós sütemények, torták,
kávé és üdítõ kapható.
Tortára ehetõ fényképdíszítést készítünk.
Esküvõre, rendezvényekre rendelést felveszünk,
a rendelést házhoz szállítjuk.
Kisebb rendelést telefonon is elfogadunk.

VAIZER KFT.
Pomáz Ipartelep
Vállalunk:
forgácsolást, szerszámkészítést, lakatos
munkát, köszörülést, fogaskerék, lánckerék,
csigakerékgyártást. Szinte minden szakmába
vágó munkát el tudunk végezni.

Tel.: 26-329-720, 20-9471-966
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Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, mikorsütõ
javítása.
MEZEI SÁNDOR
Tel.: 06-26-311-847,
+36-30-9504-187
Víz, gáz, fûtés rendszerek
szerelése, javítása
és tervezése
húszéves gyakorlattal,
garanciával.
Telefon:
Tel.: 06/30-242-4928

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

REDŐNYÖK

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör
(a hónap elsõ és har
madik 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

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

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Pásztor Bazil
parókus
18 Pomázi Polgár

POMÁZ, RADNÓTI U. 17. Tel: 06-20-321-4516
www.pomazifogaszat.hu

Fogkőleszedés a fogak polírozásával együtt 14.000 Ft. helyett 9000 Ft.Otthoni, sínes fogfehérítés 10 nap alatt 45.000 Ft. helyett 35.000 Ft.-

Porcelán fogpótlás 25.000 Ft./db.

Fémmentes, számítógéppel készülő, tökéletesen esztétikus Cirkon
fogpótlás egyedülállóan akciós áron 39.000 Ft./db

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

Természetesen más fogászati problémák esetén is
várjuk szeretettel!

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

MEGNYITOTTUNK
Euro Mini Market

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

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

CALMO-DENT FOGÁSZAT AKCIÓK!

Műanyag kivehető protézis 2 hét alatt 60.000 Ft./db.
Tejfog tömés 4000 Ft./db.
Esztétikus, fényrekötő tömések 8-10.000 Ft./db.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk újonnan
nyílt üzletünkben!

Ajándék, játék, édesség, illatszer, vegyi áru, háztartási cikkek, konyhai eszközök nagy választékban.

Hagyományos és digitális fotókidolgozás:
Negatív hívás.....................................399 Ft
Kép 9x13.......................................35 Ft/db
Kép 10x15.......................................45 Ft/db
Kedvezõ árak, rendszeres havi akciók!
Címünk: 2013 Pomáz, József Attila utca 20/C,
a cukrászda és a gyógyszertár között.
Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton: 8-13 óráig

Német Német Német

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

Római katolikus miserend

Vasárnap:

8.00: Szent Miklós
kápolna
9.30: Pomáz templom
(bábos mise gyerekeknek)
18.00: Pomáz templom
H és Cs:
7.00: Szentmise,
Pomáz templom
K–P–Sz:
18.00: Szentmise,
Pomáz templom

Erdődi Ferenc atya

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
Nagy gyakorlattal
rendelkezõ, diplomás

ANGOL nyelvtanár

oktatást vállal
Pomáz központjában.

Tel.: 30-291-64-93

WertánFotó
Egyéni és páros
portfóliókészítés
rendezvények fotózása
www.wertanfoto.hu

06 30 68 69 108

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

bruttó

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

A MÁSIK NEM
a szépségápolásban…
…és IGEN az ápoltságra.

Ki ne szeretne időnként kibújni a bőréből, és egy egészen új
külsővel elkápráztatni saját magát és a környezetét. Ez talán
férfiak és nők közös vágya.
Egy nő új hajszínnel, frizurával, egy
merészen kiválasztott ruhával vagy
sminkkel szinte csodákra képes. Nem
véletlen, hogy kínálatunkban teljes
átalakulást, stílus és smink tanácsadást is találhatnak.
Ahogy a férfiak elvárják a nőktől,
hogy hasonlítsanak a címlaplányokra,
ugyanúgy a nők is így szeretnék látni
a férfiakat, csak ők nem mondják.
Ezért napjainkban a férfiak is egyre
nagyobb gondot fordítanak ápoltságuk, kellemes, vonzó megjelenésük
fenntartására.
Alapvető igény jelentkezik náluk is a
haj, a bőr és a körmök rendszeres
ápolására azért is, hogy idősebb ko-

rukra is megőrizzék egészségüket,
vonzó kisugárzásukat, fiatalságukat.
A férfiak arcbőrének is szüksége van
kozmetikai kezelésekre: tisztításra,
pakolásokra, különféle eljárások, minőségi krémek, olajok alkalmazásával. Ráadásul, mivel sokszor vannak
kitéve külső mechanikai ingereknek,
az időjárás szeszélyeinek az otthoni
bőrápolásra is gondot kell fordítaniuk, már csak a komfortérzetük
miatt. Nem könnyű egész nap száraz,
irritált bőrrel jól érezniük magukat.
Persze a kozmetikai ipar a férfitermékekben is nagyot lépett előre, de
érdemesebb először tanácsot kérni
egy szakembertől. Kozmetikusaink
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professzionális, hypoallergén dermokozmetikumot ajánlanak a különböző
bőrproblémákra, ráadásul kedvező
áron, ami nem mondható el általában
az üzletekben kapható minőségi férfikozmetikumokról.
Egy szépségszalonba nők járnak. Ezt
a sztereotípiát mára felülírta az a társadalmi igény és vizuális kultúra elterjedése, amely minden tagjától
elvárja, legyen az férfi vagy nő, hogy
külsejében is a legjobbat hozza ki
magából. Hiszen érzékszerveink továbbra is jól működnek, érezzük az
illatokat, tapintjuk a bőr felszínét,
látjuk az arc redőit. Elmúlt az az idő,
amikor a vadnyugati romantikát idéző, borostás, nyúzott, gyűrt ruhájú és
lássuk be, büdös marhapásztorokért
dobogtak a női szívek. A mai macho
ugyanúgy férfiből van, csak szűkebb
a territóriuma, nem a sztyeppéken lovagol magányosan, hanem metrón
utazik, irodában dolgozik, nem mindegy tehát, hogy mit éreznek és látnak a közelségében. Közeledik a jó
idő, a pólóból vagy könnyű ingből
kikandikáló dús szőrzeten megcsillanó izzadságcsepp látványa finoman
szólva is bőven a retro kategóriába
tartozik. Arra meg emlékezni sem
szeretnénk.
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