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Rendkívüli támogatás

- Rendkívüli támogatást kapott Pomáz energetikai felújításra. A körülmények ismeretében mondhatjuk erre:
édes teher?
- Igen, valóban találó megfogalmazás.

Megtisztelő és örömteli hogy azon települések között vagyunk, akik most jelentős
összeget, 150 milliós keretet kapnak fejlesztésre. Ez esetünkben jelenleg az önkormányzat négy épületének ablakcseréjét és
külső hőszigetelését foglalja magába. Ez
egyrészt azt jelenti: megszépülnek ezek az
épületek, másrészt költségcsökkentést jelent a jövőben, ha - vulgárisan fogalmazva
- nem az utcát fűtjük.
Számtalan ablakunk esőben teljesen beázik, áll a víz az irodákban. Úgyhogy mindenképp hasznos ez a támogatás.
Sajnos az idő rendkívül kevés a hatékony megvalósításra év
végéig kész kell lennünk mindennel. Ez komoly feladat, de
az önkormányzatunk áll elébe. Szeptember 2.-án újabb rendkívüli ülést fogunk tartani és aztán indulhat a munka.
- Közben folynak kisebb értékű, de fontos beruházások.
- Az a szándékunk, hogy folyamatosan - hogy úgy mondjam
- hozzuk fel a várost, hiszen a sokat hangoztatott „hét szűk
esztendő” inkább a túlélésről szólt, a mostani pedig a takarékosság elve mellett már a fejlődésről. Nem hatalmas
beruházások sportcsarnokok uszodák építése most még a
cél, hanem a megújulás épületeink megszépítése élhetőbbé
tétele. Például a Mátyás iskolában a vizesblokkok nemrég
készültek el.
- Mi várható a közeljövőben?
- A Belügyminisztérium pályázatán nyertünk húszmillió forintot a Mátyás iskola tornapályájának korszerűsítésére.
Akik látták: milyen állapotban van már, gondolom: egyetértenek velem, hogy itt az ideje a megújulásának. Folytatódnak a játszótér felújítások, útjavítások, az árkok rendbe
tétele.
- Lezajlott az augusztus huszadikai ünnepség.
- Köszönet érte a szervezőknek, részt vevőknek, és a szépszámú közönségnek. Az elmúlt évek szeszélyes időjárása
most Szent István ünnepén kegyes volt hozzánk. Évről évre
jóleső érzéssel állapítom meg hogy magas színvonalú az
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adott ünnephez méltó megemlékezéseket tart önkormányzatunk és persze maga a város is. Az ünnephez örvendetes
esemény is kapcsolódik. Büszkék lehetünk rá, hogy Balog
Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere a Népművészet
ifjú mestere címet adományozta a Sashegyi iskola tanárának
és feleségének Gyémánt Ádámnak és Gyémánt – Csontos
Líviának. Szívből gratulálok nekik.
- Szeptember is tartogat egy nagy rendezvényt. Megtudhatunk róla valamit?
- Azt kértem a kollégáktól, hogy közösen az elmúlt évekhez
hasonlóan változatos, kicsik és nagyok számára egyaránt
élvezetes érdekes programok legyenek. Mindenképp kiemelném, hogy idén először kerül sor a városnapon „mi a te
szenvedélyed” video pályázat díjainak átadására. Ez Sarkadi
Attila képviselő úr kezdeményezése, és többek között az önkormányzat is támogatja, jelezve hogy mi képviselők is
mennyire fontosnak tartjuk a kábítószer elleni összefogást.
Lesz ezen kívül számtalan mondhatni már korábban sikeres
program is, például az ökörsütés, főzőverseny és este a tűzijáték.
- Most, augusztus végén épp egy új közéleti botrány van
kibontakozóban. Mi a véleménye a Petrás Máriát ért támadásokról?
- Rendkívül szomorú és egyben felháborító az, ami vele történt. És ne is a dolog politikai hátterét nézzük, ne a sajtó
egyes jeles képviselőinek áldatlan tevékenységéről beszéljünk, vagy a szervezők botladozásairól.

Azt mondjuk ki: mi itt Magyarországon
szeretjük, tiszteljük és ápoljuk azt a kultúrát, legyen az tánc, zene, irodalom, kerámia, bármi, ami itt a Kárpát-medencében
fejlődött, alakult ki, befogadva azon itt élő
népek művészeti hagyományait, azokét,
akik hozzá akartak tenni a miénkhez és
nem elvenni belőle.
És szeretjük és tiszteljük Petrás Máriát, városunk lakóját és
büszkék vagyunk rá, büszkék voltunk rá akkor is amikor
Prima Primissima - díjat kapott és akkor is, amikor érthetlen
támadás érte olyanok részéről, akik nem is ismerik, sem őt
magát, emberi értékét, sem művészetét és alkotásait.
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Hírek röviden

KÖZÖS DOLGAINK

Megszépülve

Vágányfelújítás

Felújította a vágányokat a BKK a Pomáz és Szentendre vonal augusztus 21-23 között. Ez az időszak a
hosszú hétvégére esett, így inkább a kirándulókat
érintette, mint a napi ingázókat. A HÉV szerelvények helyett pótló buszok jártak a két város
között.

Húsz millió tornapályára

Három és félmilliárd forint fejlesztési forrás felosztásáról döntött Pintér Sándor belügyminiszter,
az összeget 207 önkormányzat fordíthatja a feladatellátásával kapcsolatos beruházásokra.
Pomáz ebből a keretből 20 millió forintot nyert
meg, melyet a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola külső tornapályájának felújítására hívott le.
(www.pomaz.hu)

Eltűnt az állványerdő, befejeződött a polgármesteri hivatal
melletti orvosi rendelő cserepezése. Megkezdődtek a tető
felújítási munkák a német iskola épületén is.

Keretek között

Elkészült az az átjáró,
amely segíti a szabályos
és biztonságos közlekedést a sportpálya és a
szerb temető között.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk az
erre gyaloglók magánés építési területen keresztül igyekeztek céljuk felé. Ennek az áldatlan állapotnak vet véget
az új „ösvény”.

Hiánypótló alkalmazás
kismamáknak

A csaladhalo.hu oldal ötletére a Pest megyei Kormányhivatal támogatásával már elérhető egy új
androidos applikáció, amely sétálás vagy városnézés közben Pest megyében segít a kismamáknak
megtalálni a hozzájuk legközelebb eső olyan helyszíneket, ahol kulturált körülmények között tudják
gyermeküket szoptatni vagy tisztába tenni.

15 millió forintos felújítás indult a református templom
megszépítésére. Az egyházmegye, az önkormányzat, az
állam és a gyülekezet közös támogatásával megvalósuló
beruházás során rendbe hozzák a teljes külső homlokzatot és
kicserélik a torony ablakait.

Megújult
vizesblokkok

Az önkormányzat által
felújított
vizesblokkok
várják a Mátyás iskola
diákjait a szeptemberi
tanévkezdésre.
Új burkolatot kapott az SZSZK bejárata és udvara,
könnyebbé téve az idős emberek közlekedését.
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Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselõje
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfõjén 17-órától
fogadóórát tart a pomázi Jobbik
irodában (Beniczky u 6.) "

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982
Minden hónap második szerdáján 17 órától a
Művelődési Házban tart fogadóórát

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: imredei60@gmail.hu
Minden hónap elsõ csütörtökén 18 órától
a Szent Miklós téri Karitász Házban tart
fogadóórát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselõje
Minden hónap második hétfõjén 17-órától
fogadóórát tart a pomázi Jobbik
irodában (Beniczky u 6.)
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Hardi Péter (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252
E-mail címe: csikovar@gmail.com
Fogadó órája:
Minden hónap első hétfőjén 17 órától
helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(MSZP, Lokálpatrióták, Együtt, PM, DK)
Telefonszáma: 06-26-325-223
E-mail címe: borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától
helye: Pomázi Művelődési Ház

Versenyben az idővel

Rendkívüli ülést tartott a pomázi képviselő testület. A nem
éppen szokványos nyári időpontot egyetlen napirend
indokolta, de ez az egy rendkívül fontosnak bizonyult. A
KEOP-2015-5.7.0 középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázattal kapcsolatos
előterjesztés ugyanis nem mindennapi feladat elé állítja az
önkormányzatot.

Bevezetőjében Vicsi László polgármester elmondta: adódott
egy lehetőség egy kormányhatározat alapján 150 millió forintot, vagy legalábbis egy jelentős részét el lehetne költeni az
önkormányzat hivatala épületének korszerűsítésére. Ennek az
elindítását kell jóváhagynia képviselő-testületnek. A kormány
döntése alapján most egy előkészítő munka indul, ez jelent
tervezést, hőtechnikai számításokat, és minden hasonló kapcsolódó tervezési folyamatot. Most zajlik annak a kiválasztása
- a kormány különböző szervei által - hogy mire is lehet felhasználni ezt a pályázati formát. A polgármester szerint ez
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sokkal szűkebb lesz, mint a művelődési ház, a Hétszínvirág
Óvoda vagy éppen a rendelőintézet esetében, de meg kell
próbálni, hiszen nem csak egyszerűen talált pénzről van szó,
hanem egy hasznos és költségkímélő beruházás elindításáról.
Vicsi László kifejtette, hogy kicsit fordított a helyzet az eddigiekhez képest, hiszen nem pályáznak a pénzre és azt ezután
elköltik, hanem gyakorlatilag pénzt kaptak és azt kell egy
pályázati formában végigvezetve felhasználniuk. Ami rendkívüli nehézzé teszi ezt, az a rendkívül szűkös időkeret, hiszen
a munkát december 15-ig el is kell végezni. Eddig kell
meghatározni a műszaki tartalmat, lefolytatni a közbeszerzési
eljárást,majd elkezdeni és befejezni a kivitelezést.
Jelen állapotban az önkormányzat hivatalára vonatkozik ez a
lehetőség. Ebbe négy épületet vontak be, a főépületet, a vele
szemben lévő épületet, a bejáratnál lévő másik épületet, ami a
régi tűzoltóság volt, illetve az adócsoport épületét. Kértek
viszont lehetőséget arra, hogy mivel ez egy nagyobb felhasználású anyagi forrást jelent, hogy egyéb önkormányzati
épületeket is bevonhassanak ide. Az SZSZK-nak az öreg
épületét és a három óvodai részt is megpróbálják hozzácsatolni az eddigiekhez.
S hogy mire is lehet ezt az összeget fordítani? Az ablakok
teljes cseréjére, külső hőszigetelésre, födémszigetelésre. Tehát
sem az állványozás, sem a vízszigetelés, sem a belső javítások
nem számolhatók el. Ez is nehezíti a dolgot, de a több mint 60
kedvezményezett település hasonló gondokkal küzdve tárgyal,
hogy mi az, amiket még esetleg bele lehet engedni, mi az,
amiket nem. Természetesen a minisztériumok sem maguktól
jelölték ki a beruházások idejét és tartalmát. Egy Európai
Uniós forrásmaradványról van szó mintegy kilenc milliárd
forint értékben, ami év végéig lehet elkölteni, úgyhogy
mindenki átérzi a felelősséget és a lehetőséget nem fogja Pomáz sem veszni hagyni.
A képviselőtestület néhány technikai jellegű és tájékoztató
jellegű kérdés és észrevétel után elfogadta az előterjesztést.
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a 2015-2016 tanévben
is lehetőség lesz az iskolai étkezési díj banki átutalással történő
befizetésére.
Azoknak a szülőknek, akik az átutalásos fizetési formát
választják, nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozat
nyomtatvány letölthető a www.pomaz.hu honlapról.
A kitöltött nyilatkozatot legkésőbb augusztus 21-ig kérjük visszajuttatni elektronikusan a csordas.erika@pomaz.hu email
címre vagy személyesen a Pomázi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportjához. A később beérkezett nyilatkozatokat
csak az októberi díjbefizetésnél tudjuk figyelembe venni.
Az átutalással fizetendő étkezési térítési díjról szóló számla
gyermeke részére az iskolában átadásra kerül, minden hónap
20. napjáig. A befizetési határidőt az aktuális számla tartalmazza.
Kérjük, legyen figyelemmel a határidő pontos betartására!
Az étkezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kérjük utalni.
Étkezési alszámla Pomáz Város Önkormányzata
10403057-50485456-57481606 K&H Bank
Fontos!
Az utaláskor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az előre
megkapott havi számlán található befizető azonosító számot,
a gyermek nevét, osztályát, az iskola nevét rövidítve.
Minden esetben a számla pontos összegét kell elutalni!
A számla kiállításával egyidejűleg a havi étkezés megrendelése megtörténik.
Amennyiben adott hónap 20. napjáig nem érkezik lemondási
igény, a kiállított számlát ki kell egyenlíteni!!!
Azoknak a gyermekeknek, akiknek a tavalyi tanévben átu-

talással fizették az étkezési díjat automatikusan átutalásos
számla készül, amennyiben 08.21-ig a fenti elérhetőségek
valamelyikén nem jelzi változtatási szándékát.
A SZÁMLÁK SZEPTEMBER 1-JÉN AZ ISKOLÁBAN
KERÜLNEK AGYERMEKEKNEK KIOSZTÁSRA !
Információ: 06-26-814-397 Csordás Erika
06-20-912-5070
Közreműködésüket köszönjük:
Pomáz Város Önkormányzata
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Gyémánt Ádám és Gyémánt Csontos Lívia rangos elismerése

A Sashegyi Sándor iskola pedagógusa, Gyémánt Ádám és felesége,
Gyémánt-Csontos Lívia vehette át augusztus 19-én a "Népművészet Ifjú
Mestere" díjat Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől.
GYÉMÁNT ÁDÁM aranysarkantyús és GYÉMÁNT-CSONTOS LÍVIA
aranygyöngyös táncos, a Rege Táncegyüttes művészeti vezetői.
Saját hitvallásuk szerint törekszenek arra, hogy a táncosok megismerkedhessenek a Kárpát-medence magyarlakta területének minél színesebb tánchagyományával, miközben csakis eredeti (autentikus) táncanyagot tanítanak. A próbákon túl évközi programjaik: táncházak, karácsony, farsang,
hétvégi tánctanfolyamok, valamint a nyári edzőtábor szolgálják a csoportok közösségépítését, és tánctudásuk mélyítését.
Érdekesség, hogy tavaly is kapott ilyen díjat pomázi művész, a népi
hegedűs Soós Csaba, a Teleki-Wattay művészeti iskola és az ürömi József
Nádor Általános és Művészeti Iskola pedagógusa.

Egy vallomás a Közművelődésért díj kapcsán

Szakmai pályafutásomat Pro Cultura Iroda-Erkel Művészegyüttesnél kezdtem, ahol mindenki Laci bácsija - Vásárhelyi László - munkatársa lehettem. A Ferencvárosi Művelődési
Központban tanulhattam a szakmát: nagy intézmény, inspiratív környezet. Háy János ajánlásával tagja lettem a József
Attila Körnek. A Kerepesi Faluház volt az első vezetői
állomáshelyem. A vidéki népművelés programnaptárával itt
szembesültem először. 2002-januárjától vagyok a Pomázi
Művelődési Ház munkatársa.

A díjátadó után fiaimmal

Középiskolás koromtól színházi - előadóművészeti - közegben nevelkedtem. A 80-as években a Tatabányai Bányász
Színpadnál profi rendezők, színészek, zeneszerzők fog-

8 Pomázi Polgár

lalkoztatták az ifjúsági részleget is. Ott próbáltunk, ahol a
nagyok: tükrös öltöző, színházterem, tánc- és zeneterem,
vetítő. Jöttek nagy országos fesztiválok, versmondó versenyek, nyári táborok, ahol mindig a legjobbak zsűriztek,
vezettek csoportot. Ascher, Csizmadia, Paál István, Keleti
Pista bácsi, Montágh Imre.
Rendszeresen jártam versmondó versenyekre, ahol rendszerint én voltam a Komárom megyét képviselő fiú szavaló.
1982-ben például - amikor Nagy Kálózy Eszter volt a társam
- második lettem az Arany János halálának 100. évfordulóján rendezett országos balladamondó versenyen. A kétnapos döntő második felét közvetítette az MTV-, a zsűri
elnöke pedig az a Bánffy György volt, akivel 15 évvel
később a Magyar Versmondásért Alapítvány kuratóriumában dolgozhattam.
Az eredményeimnek köszönhetően mindig bemondták a
nevem május elsején és 17 évesen kaptam egy kéthetes
NDK-s jutalomutat. Akkor ültem előszőr (és eddig utoljára)
repülőn. A nemhivatásos/amatőr művészeti közegben a „ jót,
s jól ” gondolat elve dominált.
Főiskolát is ennek szellemében választottam. Forradalmi
idők voltak. 89-ben kezdtem. 88-ban betiltott október 6. a
Bathyány mécsesnél, 89-ben új köztársaság a Parlamentnél.
Tűntetések Prágában, jazz fesztivál Varsóban, forradalom
Romániában. Fáklyás felvonulás Tőkés Lászlóért és
vendégségben Nagyváradon Tőkés Lászlónál. Minden héten
filmklub, utolsó busz, színházvonat. Átalakultak az intézményi rendszerek, indult a civil szféra. Alapító elnökségi
tagja lettem az Országos Versmondó Egyesületnek. A pódiumról végképp az asztal mögé kerültem.
Attól fogva azon voltam, hogy úgy működjön a rendszer,
mint amikor én kezdtem. Ma már tudom, hogy ez lehetetlen.
A vázolt muníciót 0-24-ben élem. Munkám lényege, megfogalmazni a célt és megtalálni a hozzá vezető utat, a legmegfelelőbb módszereket. A mi szakmánk egy örök szolgálat, egy társas játszma. Az alkotás öröme, dicső kínja
helyett észrevétlenül a háttérben maradni, miközben tudjáktudjuk: egyedül nem megy. Egy Pomáz léptékű településen
a közművelődést szolgálók a város rezgéseit fogva, értve,
keresik, figyelik a sok kicsi hangot, amely végül - időnként
- muzsikává érik.
Gáspár Sándor

Honismereti tábor a
német suliban

DIÁKHÍREK

Élménybeszámoló a
VAKÁCIÓ napközis
táborról

Iskolánkból, a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolából 22 tanuló 3 pedagógus kíséretében töltötte élményekkel gazdagon a szabad idejét 2015. június 22-26-ig a
napközis táborban.
Ellátogattunk a Fővárosi Állat-és Növénykertbe, ahol mindig
felfedezünk valami számunkra érdekes, új dolgot. A játszótéren összetalálkoztunk egy másik pomázi iskola tanulóival. Megcsodáltuk a Szemlő-hegyi barlang gyönyörű
cseppkő képződményeit, mint például az anyós nyelvet és a
boszorkányt.

Idén is megrendeztük a már hagyományosnak számító
német honismereti táborunkat, Célunk segíteni a
szülőknek megszervezni, hogyan töltse gyermekük
hasznosan és kellemesen az időt, amíg ők dolgoznak.
Pénztárcakímélő, ugyanakkor érdekes nyári tábor ez, ami
nagy örömünkre évről évre egyre népszerűbb.

Német honismereti táborunkban idén 23 tanuló ismerkedett a
régi idők emlékeivel. Tanulóink közül sokan már harmadik
alkalommal vettek részt a programokon. Idén első nap a
pomázi „sváb kereszthez” látogattunk el, és emlékezésképpen
koszorút helyeztük el. A következő naptól kezdve egy-egy
környező település tájházába látogattunk el délelőttönként.
Örömmel láttuk, hogy a gyerekek kimondottan szeretik a régi
tárgyakat, kíváncsiak arra, hogyan éltek Pomázon és a
környező településeken 100-150 évvel ezelőtt az emberek.
Meglátogattuk a budakeszi, a budaörsi és a solymári tájházakat. Mindenhol nagyon kedvesen fogadtak, örömmel mutatták
be értékes gyűjteményeiket. Kísérőink sokat meséltek a múltról, és látva, hogy a gyerekek milyen sok tárgyat ismernek,
elismerő szavakkal dicsérték tájékozottságukat. Fontosnak
érezzük, hogy kisgyermek korukban megtanulják diákjaink a
múlt tiszteletét, és felkeltsük érdeklődésüket a régi idők iránt.
Így válnak majd a hagyományokat tisztelő és ápoló felnőttekké. Úgy érezzük, sikerült elérni célunkat. Minket is
meglepett, amikor egy különleges régi eszközt második helyen
látva kísérőnk kérdésére gondolkodás nélkül rávágták, hogy az
„kénegező” azaz régi szőlészeti növényvédő eszköz. Csillogó
szemmel fogadták a dicséretet.
A környék éttermeiben elfogyasztott finom ebédek után másfajta szórakozás következett. A nyárhoz, a vakációhoz hozzátartozik a strandolás Leányfalun, gyalogtúra Pilisborosjenőről
Csobánkára, bobozás Visegrádon, tordasi kalandpark,
budakeszi vadaspark.
Az eseménydús napokról, a hét élményeiből a gyerekek
jegyzeteket készítettek. A tábor után, otthon, a tanév elejére
rajzokat készítenek majd, amiből kiállítást rendezünk.
Köszönjük Melcher Róbert személyszállító vállalkozónak a
kedvezményes, pontos, jó hangulatú fuvarozást. A táborhoz a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jelentős
anyagi támogatást nyújtott, így a szülőknek mindössze 10000
forint önrészt kellett vállalniuk az egész hetes program és
ellátás költségeiből.
Balog Ilona

A pomázi önkormányzat támogatásával eljutottunk a Római
Kalandparkba, ami a hét legizgalmasabb programja volt. A
legkisebbtől a legnagyobb gyermekig mindenki mászott,
lógott a hatalmas platánfák árnyékában és próbálgatta ügyességének határait.
A hét közepén a budapesti MINIVERSUM-ban kvíz kérdések
megoldásával ismertük meg Németország, Ausztria és
Magyarország nevezetességeit. A jól végzett feladatok jutalma
lufi és matrica volt.
Természetesen állandó programunk a Margit-szigeti bringóhintózás sem maradhatott ki az eseményekből. Miután jól
kitekertük magunkat, a maradék energiánkat a Hajógyárisziget csúszdaparkjában fogyasztottuk el.
Élményekkel gazdagodva és fáradtan zártuk a hetet.
A jól sikerült táborozásért köszönetemet szeretném kifejezni
Pomáz Város Önkormányzatnak, az Udvaros Csárdának,
Melcher Róbertnek és két kolléganőmnek, Szabó Istvánnénak
és Rabné Szabó Évának.
Koncz Dezsőné
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KÉPRIPORT

Szent István ünnepén

Gyönyörű időben ünnepeltük augusztus 20-át. A megemlékezésen elhangzott a keresztény állam és a népi kultúra
hagyományában gyökeredző ünnep jelentősége. Az ünnepi
szónok Sarkadi Attila önkormányzati képviselő volt, a
műsorban pedig Horváth Ági, Juhász Károly, Berkó Gábor
és Fehér Juli szerepelt. Az új kenyeret megszentelte Erdődi
Ferenc atya és megáldotta Nyilas Zoltán református esperes
ésMilisavic Ljubisav ortodox parókus. Vicsi László polgármester közművelődésért díjat adományozott Gáspár Sándornak a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
helyettesének.
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KÉPRIPORT

Fotó: Babos Gábor

Fotó: Babos Gábor

Fotó: Babos Gábor
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INTERJÚ

A hétköznapi világsztár

György Ádám az "ismeretlen zongorista" a 2012-es foci
Eb-óta nem csak itthon világhírű.

- Otthona Pomáz - lakhelye New York. Koncertezik a
Zeneakadémián, a Carnegie Hallban és a New Yorki főpályaudvaron. Istenáldotta tehetség és extravagáns
művész?

- Nem hiszek az eleve elrendelésben. A tehetség egy elmeállapot. Azt sem gondolom, hogy valaki tehetségesnek vagy
éppen tehetségtelennek születik. Nagyon fontos volt számomra, hogy tehetségesnek érezzem magam a fontosabb
pillanatokban. Ehhez kellett sok munka, amit mestereim és
a családom tettek belém. Szinte úgy érzem, hogy a relatív
sikerekhez, amik körülvesznek, talán nekem van a legkevesebb közöm. Ez egy nagyon jó érzés és mindenképpen
egy áldás. A munkát viszont már nekem kell elvégeznem. A
szorgalom nincs eleve elrendelve.
- Önt azok az eredmények minősítik melyeket eddigi
pályáján befutott. A művészi pálya állomásait lépésről
lépésről végigjárta.

A család az alapja minden sikernek. A hirtelen jött sikerek
közelébe általában 10 év munka után kerül az ember, és
akkor sem annyira hirtelen. Ehhez legtöbbször egyedül nem
lenne ereje senkinek. Alázat nélkül pedig nem is érdemes
belefogni semmibe sem. Édesapám ezt úgy mondaná, hogy
"akkor ezt most úgy is lehetett volna fiam, hogy bele sem
kezdünk." Ebben sok igazság van. Édesapámtól nagyon
sokat tanultam. Egy igazi jó család életében az a nagyszerű,
hogy mindenki más utakon jár, este pedig mindig meg
tudjuk beszélni az élet nagy dolgait otthon. Sokat tanultunk
egymástól. Testvérem a maga területén talán sokkal sikeresebb, mint én, amit én csinálok, az pedig kicsit látványosabb.
- Az Ismeretlen Zongorista Varsóban: hűvös elegancia és
féktelen lendület 300 millió TV néző előtt... Mi volt az igazi
küldetés és kihívás ebben a fellépésben?

Különleges lehetőség volt a varsói nemzeti stadionban
magyarként Chopin Vihar etűdjét játszani. A klasszikus
zenét sikerült ott egy egészen új közönségnek bemutatni. A
tizenegy perces műsor másodperc pontosan meg volt tervezve és 7 hónapig próbáltuk papíron azt, hogy majd mit is
csinálunk teljesen másképpen ott a helyszínen. A viccet félre
téve, óriási kihívás egy olyan nemzetközi csapatban működni, ahol a világ négy nagyvárosában dolgozunk (New
York, Milánó, Varsó és Budapest), de teljes összhangban
vagyunk. Csak így tudtunk mindig megújulni és reagálni a
kihívásokra.
- Az olyan volt, mint Karinthy cirkuszának főhőse, aki a
manézs kupolájában lógva, mégis előveszi a hegedűt, hogy
eljátsza gyermekkora dallamát...

Bármit is játszik az ember az a fontos, hogy őszintén művelje. A stadionban már nem volt idő gondolkodni, a látvány
és az életérzés pedig mindenkit magával ragadott.
- Siker-pénz-csillogás a sportban és a művészetben is. Mi a
határ?
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Az én esetemben nem tudom, hogy pontosan mire gondol.
Én úgy érzem, hogy a legfontosabb jelenleg az, hogy
fejlődjek és megtaláljam azt, amiben minden nap egy picit
jobb lehetek. A művészetekben egy művész legnagyobb
"ellensége" saját maga. Sok mindent lehet másra fogni, de a
döntéseket magunknak kell meghozni. A határ a csillagos
ég, csak miközben a csillagos eget bámuljuk, nehogy beleessünk egy hatalmas lyukba. Én talán most értem egy izgalmas korba, amikor egészségemnek köszönhetően sok munkát el tudok végezni, valamint olyan fiatalokkal vagyok
körülvéve, akiknek a bölcsessége még nem homályosította
el az éleslátásukat. Ehhez jön a tapasztalat és a segítség,
amit mestereinktől és mentorainktól kapunk, így a képlet
akár tökéletes is lehetne. Ezek szerint a hiba faktor papíron
csak én lehetek, én pedig azon vagyok, hogy ez ne így
legyen.
- Kastélyakadémia - Alapítvány: tíz nap amely alapjaiban
változtathatja meg a növendékek sorsát.

2015-ben hetedik alkalommal jöttek Pomázra a világ
legjobb egyetemeiről zongorát tanulni. Ez a közösség alapjaiban írja át a fiatalokban a zongorázásról alkotott képüket.
Ha a világ legjobb Michelin csillagos éttermeit keressük,
nem a nagyvárosokban találjuk meg őket. Pomáz az elmúlt
hét évben feliratkozott a világ zenei térképére, amiért minden önkéntesnek és támogatónknak nagyon hálásak vagyunk. A Kastélyakadémia megnyitóján és a záró hangversenyen is teltházas koncertek fogadták a nemzetközi
tehetségeket. Colleen Bell Nagykövet Asszony (USA) pedig
még két órát töltött a gyerekekkel a zárókoncert után. Ő egy
igazán különleges és nagyszerű ember, akinek szívből
kívánok sok sikert a magyarországi küldetéséhez.
A program nem csak zongoraórákról szól, hanem a magyar
kultúra megismertetéséről is. A növendékek csatlakoztak a
Magyar Vár tábor programjához egy délután erejéig, megismerhették Budapestet valamint testközelből hallhattak
cigányzenét és csodálatos improvizációkat Farkas György
Úrtól és zenekarától.

KÖZÉLET

17.30-tól Ági van? zenekar

lsd. bővebben riport a júliusi lapszámban

Szeptember 26. szombat
10.00-től Pomázi Tűzoltózenekar

Zenekarunk elődje a Dunakanyar 11-es zenekar volt, hiszen
minden tagunk itt lakik a 11-es út mellett, Pomáztól Szentendrén át, a szigeten keresztül Dunabogdányig. Ez persze
nem jelenti azt, hogy csak ezen a környéken működünk,
hanem az egész ország területén, sőt az országhatáron kívül
is találkozhatnak velünk!

11.00-től Kolompos együttes

A Kolompos együttes egy magyar népzenei csapat, akik
főként gyermekeknek muzsikálnak. Óvodákban, iskolákban, gyermektáncházakban ismertetik meg a kicsikkel a
népzenét, néptáncot és a népszokásokat interaktívan,
szórakoztató elemekkel fűszerezve. Nemcsak népzenét játszanak, versmegzenésítésekkel és mesejátékokkal is találkozhat a közönség. 1989-ben elnyerték a Népművészet
Ifjú Mestere díjat. 1990 decemberében jelentős fordulat
történt a fiatal zenekar életében. Meghívást kaptak egy
óvodába táncházat tartani, amiből végül egy zenés-mesélős,
játékos-táncos mókázás lett. Néhány hónap múlva elkészült
egy egész tanévet átívelő sorozat, melyben a népszokásokat
mutatják be a játékos módon rengeteg vidámsággal
fűszerezve.

19.00-től Janicsák Veca

Édesapja Janicsák István, a Z’zi Labor énekese, vezetője.
Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot csak 2007-ben, a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a
középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba. A műsor során
kétszer párbajozott, először a 3. élő
show-ban a Summer Sisters ellen, itt még továbbjutott. Másodszor a 9. élő show-ban, ahol a
későbbi győztes, Vastag Csaba
búcsúztatta. Így negyedik helyezett
lett, és egyben a műsor legjobb női
hangja. A műsorban elhangzott
dalok közül kétségtelenül a Most
múlik pontosan az, melyet az emberek leginkább ismertek és
szerettek tőle. A dalt a
legnagyobb videómegosztón egy
hét alatt egymillióan nézték meg,
illetve rádiós listákon is szerepelt. Azóta 4 lemeze jelent
meg.

19.30-tól Molnár Ferenc Caramel

A Caramel becenevet egyik barátja ragasztotta rá - félig
gúnyosan, félig viccesen - de azt egyikük sem sejtette, hogy
nemsokára ezen a néven fogja ismerni az egész ország.
2004 őszén beadta a jelentkezési lapját a Megasztár induló
2. szériájába. A döntőben a szavazók Palcsó Tamás
ellenében, 60-40% arányban őt hozták ki győztesnek. Az
eredményhirdetés után elénekelte a slágerré vált Szállok a
dallal című számot.
Még ugyanebben az évben megjelent első önálló albuma
Nyugalomterápia címmel, amelyre már több saját dala is
felkerült. Az album egy hét alatt aranylemez lett, mára pedig
már kétszeres platinalemez.
2011-ben részt vett a Nagy Duett című műsorban. Partnerével, Trokán Nórával megnyerték a vetélkedőt.
2011. december 29-én tartotta első önálló nagyszabású szuperkoncertjét a Syma csarnokban, melyet évek óta először
neki sikerült teljesen megtöltenie.
2012-ben elindult Magyarországon is The Voice tehetségkutató
műsor,
melyben mint mester
vett részt.
2013-ban a TV2 Süss
fel nap! nevezetű
kampányának
a
nagykövete lett. Ehhez
a kampányhoz készült el
a Süss fel nap! című dala.
2015-ben Az ének
iskolája
egyik
zsűritagja.
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SPORT ÉS SZABADIDő

Villantak a sárga lapok

A Duna-kanyar környékbeli megyei másodosztályú
csapatok számára is elkezdődött a labdarúgó bajnokság.
Szombaton - aug. 15-én a közép csoportbeli Leányfalu
SE fogadta a Pomáz ICO csapatát és kissé idény eleji
játék mellett küzdelmes, helyenként kemény összecsapásokkal tarkított mérkőzésen végül igazságos 2 - 2es döntetlen született.
A 14. percben a Pomáz szerzett vezetést, Varga Péter labdáját Gyurkovics Ádám fejelte a hazai kapuba ( 0 - 1 ). Négy
percre rá a hazai Szávuj Zoltán adott gólpasszt Váradi
Csabának, akinek lövésével egyenlített a Leányfalu. A félidő
vége előtt a pomázi Léhi Dávid előbb kihagyott egy nagy
helyzetet, majd két perc múlva jól adott be és a menteni
próbáló hazaiak között Molnár István a hosszú sarokba lőtt
( 1 - 2 ).
A második félidőben is sok volt a taktikai szabálytalanság
mindkét részről - villantak is a sárga lapok. Egy alkalommal
a kiugró Gyurkovicsot bodicsek gyanús módon szerelték a
hazaiak, ekkor a játékvezető fordítva ítélt. A mérkőzés utolsó harmada a Leányfalué volt, a 65. percben egy szöglet
utáni kavarodást követően Laszlovszki László elé perdült a
labda és ő közelről egyenlített ( 2 - 2 ). A mérkőzés hajrájában a Leányfalu több veszélyes támadást vezetett, de nem
sikerült gólt lőni a jól védő pomázi kapusnak, Horváth Gergőnek. Összességében izgalmas mérkőzés volt, bár az indítások és passzok pontatlanságán látszott, hogy ez az első
forduló. A nyaralások miatt egyik csapat sem tudott erős
kezdőcsapattal felállni.
Fotó és szöveg: Gerlai Péter
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Minden meccs előtt
zuhanyozom
Interjú Sergő Mártonnal

Nem mindenki születik csatárnak. Aki viszont mégis, van
benne valami. Valami, ami
ösztönös és nem tanítható.
Fiatal és rutinos támadót
hozunk olvasó közelébe, aki
mesél élete legszebb góljáról
és megválaszolja azt is, melyik
kapus vagy éppen védő ellen
nem szeret pályára lépni.
Akivel ezúttal gólokra vadászunk: Sergő Márton, a Pest
megyei II. osztály, Közép-csoportjába besorolt Pomáz labdarúgója.
Kedvenc idézetem: Nincs kedvenc idézetem.
Babonám: Az életben nem vagyok kimondottan babonás, viszont csak egy boxerban vagyok hajlandó játszani. Meg van
viselve már rendesen. Ja, és minden meccs előtt zuhanyozom.
Amolyan frissítésként, hideg vízzel.
Legtöbb találatom egy szezon során: Nem nagyon emlékszem,
de szerintem még az NB III-as ifiben rúgtam 30 felett.
Legérdekesebb körülmények között született gólom: Szintén a
harmadosztályban nagyjából 20 méterről eltaláltam a felső lécet,
onnan hozzám pattant vissza a labda. Levettem mellel, és
másodjára sikerült betalálnom. Meg egyszer Sopronban kirúgta
a kapusunk a labdát, pattant egyet a félpálya felénél, és a
kirohanó kapus előtt sikerült befejelnem.
Az előző évadban vagy a karrierem során szerzett legszebb
gólom: Most hirtelen egy Szigetszentmiklóson szerzett klaszszikus csukafejes jut eszembe. Szeretek fejelni, általában azokból lesznek az emlékezetes gólok.
Akitől a legutóbbi bajnokságban a legtöbb gólpasszt kaptam:
Mostani csapatomban, Pomázon talán a középpályásainkkal
vagyok a legjobban megelégedve. Nem tudom megmondani,
kitől kaptam a legtöbb gólpasszt. Szerencsére mindenki megtalál.
Legkülönlegesebb gólörömöm: Még a Fradiban játszottam,
amikor a Honvédnak az utolsó percekben sikerült győztes gólt
rúgnom. Arra nem volt időm, hogy megforduljak. Mindenki
rajtam feküdt. Illetve az előző szezonban a legnagyobb riválisnak, a Budakalásznak rúgtam két gólt. Mind a kétszer a kispad
előtt a ,,kicsiarakás” alatt voltam.
Kapus, aki sokszor kifogott rajtam: Egy ilyen emlékezetes
ellenfelem volt. A Dunabogdány kapusa. Olyan reflexmozdulatai vannak… Szerencsére ma már csapattársam.
Hátvéd, aki ellen nem szerettem játszani: Ellenfélre nem nagyon emlékszem. Csapattársra igen, aki ellen nagyon nem szerettem lenni edzésen. Sváb Dani a Fradiban. Gyors volt és
nagyon masszív.
Akitől pályafutásom során a legtöbbet tanultam: Kisgyerekként edzőm volt, majd miután abbahagytam egy kis időre a
labdarúgást, ő hívott vissza focizni a helyi csapatba, amit azóta
is köszönök neki. Sok jó, nagyon profi edzőm volt, de a foci
iránt való tiszteletet és szeretetet nála láttam a legjobban. Michna Istvánról van szó, vagy, ahogy sokan ismerik, Mici bá’.
Példaképem a csatárok közül: Gabriel Omar Batistuta. Ki az a
Messi? (mosolyog)
Célom a 2015/2016-os szezonban: Sajnos a nyári alapozás
nekem a munkám miatt ki szokott maradni. Augusztus végén
szoktam csatlakozni a csapathoz. Nyilván ez a szezon elején
meg is szokott látszani. Mindig az a célom, hogy minél hamarabb behozzam a lemaradást. A csapattal pedig a felsőházban
végezni. A Budakalász előtt. (mosolyog)
Horváth M. Attila Megjelent :http://fociakobon.cafeblog.hu/

Utolsó mesés est

MOZAIK

Búcsú Szent István
tiszteletére

Bábelőadás, körmenet, kirakodóvásár, mindezek sok mással együtt elmaradhatatlan kellékei a Pomázi Szent István Király Katolikus plébánia szervezésében megrendezett Pomázi Szent István búcsúnak, melyre változó
helyszíneken augusztus 18 és 20. között került sor.
Augusztus 18-án a katolikus templomban a Tercina Régizene Együttes lépett föl Jánosi Ferenc pomázi színművész
közreműködésével. Másnap esősre fordult az időjárás így a

Augusztus 26-án délután 17 órakor tartottuk idei Mesés nyári
estek sorozatunk harmadik, befejező részét. Nagyon örültünk,
hogy ilyen sokan eljöttek a rendezvényünkre. A három kismalac és a farkas című mesét dolgoztuk fel, a gyerekek és a
felnőttek nagy örömére.
Művészeti vezetőnk Farkas András ismét nagyon igényes
munkájával járult hozzá az est sikeréhez. A malacokat Demeter Kata rajzolta meg, Farkas András útmutatásai alapján.
Köszönjük mindenkinek a segítséget a pakolásban, és kiemelten köszönjük az egyik anyukának a papír és a filctollak
ajándékozását, amely lehetővé tette az est gördülékenyebb
lebonyolítását. A nagy sikerre való tekintettel a programot
jövőre is folytatjuk. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel további rendezvényeinket is, amelyekre várunk mindenkit szeretettel!
Pomázi könyvtárosok

Fotó: Babos Gábor

kültéri programok a Teleki-Wattay iskola hangversenytermébe költöztek. A zsúfolásig megtelt teremben adott koncertet az Örökség együttes. Ezen a néven talán kevésbé
ismertek, de ha azt írjuk a volt Kormoránból alakultak,
érthető a nagy érdeklődés. Este 10 órától sramlizene és a vörösvári harmonikások szórakoztatták a közönséget.
Huszadikán reggel szentmise várta a híveket a Szent Cecília
kórus közreműködésével. Ezt követte a Szent István ereklye
körmenet a Magyar Vár lovasainak felvezetésével a Magyar
Kereszthez. Az ereklyével a menet délután a városi ünnepségre is ellátogatott. Eközben a gyermekek sem unatkoztak,
a Majorka színház bábelőadása mellett kirakodóvásár, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, valamint aprók tánca a Dunazug együttes kíséretével várta őket.
Este a plébániakertben rangos zenei élményben lehetett
része mindenkinek, hiszen fellépett a Téka és a Vujicsics
együttes, valamint Borbély Mihály és a Borbély Műhely.
pp

Lángoló Mercedes a 11. úton

Nem mindennapi balesethez riasztották a pomázi tűzoltókat
augusztus 11-én este. A 11. számú főúton Szentendre felé
lángolt egy Mercedes személygépkocsi. Vezetője miután
hátulról beleütközött Harrach Péter parlamenti képviselő
szabályosan közlekedő gépkocsijába, kereket oldott. Szemtanúk szerint a Mercedes és egy másik autó nagy sebességgel szlalomozva versenyzett egymással és a száguldásnak meg a felelőtlenségnek ez lett a következménye.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.
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G ó l y a h í re k

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!
- Szűcs Adrienn
- Egry Marcell
- Sziráki Tibor
- Koczó Kornél
- Tétényi Máté

2015. 07. 18.
2015. 07. 19.
2015. 07. 24.
2015. 07. 31.
2015. 08. 01.

Levelünk jött!

Az ellopott idő nyomában

Szeptember
4-5. 9.00-18.00

Terménykiállítás

8. 8.30-11.30 Ingyenes látásvizsgálat

9. 12.30-17.30 Ingyenes látásvizsgálat
10. 18.00 Ötleteljünk Pomázért!
12. 15.00-18.00

Nóta műsor

13. 15.00-19.00

Nosztalgia

13. 9.00-12.00

15. 14.00-18.00
19. 10.00-12.00
20. 15.00-19.00
26. 10-től

Bababörze
Véradás

Anyatej világnapja
Nosztalgia délután

Pomáz Város Napja

aug.24-szept.16. Tüdőszűrés:
hétfő, szerda 12.00-18.00
kedd, csütörtök, péntek 8.00-14.00

A termelői piac minden
szombaton 7-11-ig nyitva
tart!
16 Pomázi Polgár

Hova tűnt az idő??
Ha visszatekintünk szüleink, nagyszüleink idejére, ami 50-100 évre tehető,
azt láthatjuk, hogy nem sok használati tárgyuk volt. Úgy is mondhatnám,
hogy nem volt semmijük, mégis fel tudták nevelni gyermekeiket.
Nem egyet, kettőt, hanem hatot, nyolcat minden „szocpol” nélkül.
Honnan volt annyi energiájuk, milyen őserő hajtotta őket, hogy fel tudtak
nevelni ennyi gyermeket tisztességben becsületben, igaz nagy- nagy szegénységben.
Eszembe jut nagypapám történetei közül az egyik. Azt mesélte, hogy télvíz
idején nem volt cipője és egy tehénlepényben melegítette a lábát!!
Tévedés ne essék nem sírom vissza a régi szegény világot, csak keresem az
ellopott időt. Egy mai "modern ember" fülének ez a történet elképzelhetetlen,
megkockáztatom sokan el sem hinnék, pedig ez így volt.
Hova tűnt az idő???
Telt múlt az idő, ránk köszöntött a nagy népi demokrácia, utána a szabadságnak nevezett szabadosság, a liberalizmusnak nevezett AGYMOSÁS. Lett
Trabantunk, majd háztartási és bakács gépeink, szinte minden műveletre külön-külön gép csak azért, hogy gyorsabb legyen, több időnk maradjon. Lett
gázunk (jó nagy), hogy ne kelljen a fűtéssel bajlódni, sőt most már van okos
telefonunk, lesz okos házunk, ami szinte mindent megcsinál helyettünk.
Mindez annak jegyében, hogy legyen IDŐ egymásra, gyermekeinkre. Ezzel
szemben mi a mezítelen vakóság?
A valóság ezzel szemben lesújtó!
Ha kimegyek az utcára sok"k" ideges rohanó embert látok. Mindenki rohan
siet a munkába, munkából, autóból ki-be. Útközben látok embereket, akik
hüvelykujjukat lefelé, mások középső ujjukat felfelé tartva erősen artikulálnak! Hazaérve a villogó fény felé fordulva megtudhatjuk a legfontosabbakat
(kit lőttek le, hol robbantottak, vagy hol szorult be egy vaddisznó a rács
közé) a világ eseményei közül.
Eszembe jutnak a szociológiai felmérések eredményei: egy magyar család
gyermekeivel 5-6 percet beszél, egy felnőtt illetve gyerek 2-5 órát nézi a
TeljesVíziót vagy a számítógépet, ami észrevétlenül mossa az agyát miközben azt hiszi, hogy szórakozik.
Azt várná az ember,hogy ez a sok gép mennyi időt takarít meg számunkra.
Ezek után sok kérdés jut eszembe, ezekre ki-ki adja meg a megfelelő válaszokat. A sok gép, kütyü, csimbilimbi hatására ki beszélget többet gyermekével, feleségével?
Ki pihen többet? Ki olvas többet? Ki jár többet színházba?
Én csak tükröt tartok a kedves olvasó elé: a válaszokkal mindenki számoljon
el magával, családjával és saját lelkiismeretével.
Ez a cikk csak azért íródott, hogy felhívjam a figyelmet, hogy az irány rossz,
akár végzetes is lehet, de először fel kell ismerni a bajt , hogy tudjunk ellene
tenni.
Hová tűnt az IDŐ, búcsúzóul ezt kérdezi:
Guszter János

HIRDETMÉNYEK
Jobb Agyféltekés Rajztanfolyamok indulnak felnőtteknek
és már gyerekek részére is, alap és haladó szinteken.
Tel: 30-562-8146, jobbrajz@freemail.hu

BÖLCSŐDÉSEK ÉS ÓVODÁSOK
részére ANGOL foglalkozás!

Szeretetné, ha gyermeke kis kortól kezdve természetesnek venné az idegnyelveket?
Kiscsoportos, zenés, játékos foglalkozás 2-6 éves korig
Pomázon!

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK TANÍTÁSA
ANGOL,, NÉMET, OLASZ nyelv korrepetálása, tanítása.
Szeretné, ha gyermeke jobb jegyet hozna haza az
iskolából, vagy jól teljesítene a tanórákon?
Hívjon!

„Mi mindent megteszünk az Ön látásáért,
jöjjön, hogy bizonyíthassunk!”
Intézzen el helyben mindent, ami a tökéletes látáshoz
kell! Szemvizsgálat, szemüvegkészítés, napszemüvegek, szemcseppek, kontaktlencse ápolók.

Tel.: 06 30 221 3696

Kedves Partnerünk!

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

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Méret

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

nettó

39.900
19.800
10.000
5.500
3.000
1.500

+áfa

10.770
5.350
2.700
1.485
810
405

bruttó

50.670
25.150
12.700
6.985
3810
1.905

színes

60.810
30.175
15.240
8.380
4.570
2.290

Példányszám: 6000 db, Formátum: A4
Oldalszám: 20 oldal, ebből 1 fekete-fehér, a többi színes
Terjesztés: Postaládákba

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

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.

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!

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

REDŐNYÖK

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

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.

Német Német Német

Tetőfedő-bádogos-ács

MATEMATIKA

szakos tanárnő érettségire,
pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítést és
korrepetálást vállal.

06-20-974-1023

Bojler szervíz

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

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

e-mail:badogosbela@freemail.hu

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

6-án 8.00–20.00-ig
István Király
13-án 8.00–20.00-ig
István Király
20-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
27-én 8.00–20.00-ig
Viktória

Októberber

4-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor
u. 1/a
Tel.:
06-26-325-869

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Szeptember

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

Német Német Német

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

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

Alkohol
problémája
van?

Talán az Anonim
Alkoholisták segíthetnek.
Mindenki számára
nyitott gyűlésünket
hétfőn 18.00 órától
tartjuk.
Cím: Pomázi Művelődési
Ház, Pomáz Huszár u. 3
Információ:
www.anonimalkoholistak.hu
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(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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