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T A R T A L OM

Május hava bővelkedik mindenki számára népszerű ünnepek-
ben, mint például május első vasárnapja, amikor az édesanyá-
kat köszöntjük, vagy az utolsó vasárnapja, ami pedig gyer-
meknapként él a köztudatban. Ez utóbbi azonban nem csak a 
gyermekeink boldogságára szervezett számtalan élvezetes prog-
ramról szól, hanem egy sajnos kevésbé ismert emlékünnepről a 
„Magyar Hősök Emlékünnepéről” is, amikor azokra a katonákra 
emlékezünk, akik életüket áldozták Magyarországért.

Közel száz évnek kellett eltelnie, hogy a hősök emlékeze-
tének ápolásától eljussunk a Magyar Hősök Napjáig. Még 
a „Nagy Háború”, az az első világháború idején, vitéz báró 
lilienbergi Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésé-
re iktatták törvénybe az 1917. évi VIII. törvénycikkben, hogy 
örökítsék meg a háborúban a hazáért küzdő hősök emlékét. 
A törvénycikk 2.§-a kimondta, hogy „Minden község (város) 
anyagi erejének megfelelő, méltó módon őrökíti meg minda-
zok nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért 
életüket áldozták fel”.

A Hősök emlékünnepét aztán 1924-ben a XIV. törvénycikk-
ben iktatták törvénybe, amiben döntöttek annak pontos idő-
pontjáról is. A törvény szerint „…A nemzet soha el nem múló 
hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedék okulására 
és hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hó-
napjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja….”.

A törvényben foglaltaknak megfelelőn így születtek meg 
azok az emlékművek, amelyek a települések lakosai gondo-
zásának köszönhetően jórészt még ma is állnak szerte az or-
szágban.

Pomázon, Jankovich Gyula szobrászművész alkotását, a 
Hősök szobrát, 1923-ban avatták fel. Az emlékműre ekkor fel-
vésték azoknak a pomázaiknak a nevét, akik a nagy háború 
során hősi halált haltak. A szobor sok éven át érintetlen ma-
radt és őrizte Pomáz hőseinek emlékét.

A II. világháborút követően az ünnepségek, megemléke-
zések elmaradtak. Katonahőseink emlékét elhallgatással, 
sokszor tagadással próbálták elfeledtetni, de ez nem sikerül-
hetett, és nem is sikerült. 2001-től ez a nap ismét hivatalos 
ünnep lett, amiről a 2001. évi LXIII. törvény rendelkezik.

Ma sajnos ismét aktualitása van az ünnep fontosságának. 
Az emberiség úgy látszik nem tanul korábbi hibáiból. A dél-
szláv háború borzalmait még ki sem heverte Európa, és máris 
itt van egy mindannyiunkat fenyegető újabb háború réme. 
A szomszédos Ukrajnában véres háború dúl, amiben a kár-
pátaljai magyarság révén mi is érintettek vagyunk. A háború 
következtében családok esnek szét, anyák gyászolják elesett 
gyermeküket, feleségek férjüket, gyermekek apjukat, akik ka-
tonaként esnek áldozatául az értelmetlen, kegyetlen öldöklés-
nek, de a civileket sem kímélik a bombák.

Pedig tanulnunk kellene elődeink, őseink hibáiból, a hősi 
emlékműveink máig ható üzeneteiből, amelyeken ma is ott 
olvasható azoknak az áldozatoknak a neve, akik a korábbi 
háborúkban vesztették életüket.

Ezt az emlékezetet kívánja fenntartani a Magyar Tartalé-
kosok Szövetsége Pest Megyei Szervezete és Pomáz városa, a 
május 29-én 10 órakor szervezett emlékünnepséggel, amelyre 
minden emlékezni vágyót tisztelettel várnak a Hősök terén a 
Hősök szobránál.

Bíró Sándor ny. r. ezredes
Magyar Tartalékosok Szövetsége

Pest Megyei Szervezet elnök

Ápoljuk közösen hőseink 
emlékezetét
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Gyönyörű környezetben, a Magyar Vár terü-
letén, rendezték meg a Mezei futás Országos 
Diákolimpia Döntőjét. A szervező a Fogyaté-
kosok Országos Diák-, Verseny- és Szabad-
idősport Szövetsége (FODISZ), amelynek el-
nökének elmondása szerint 6 korcsoportban, 
több mint 200 diák nevezett a versenyre.

Az eseményt Leidinger Ist-
ván polgármester nyitotta 
meg, aki örömét fejezte ki, 
hogy ismét Pomáz adhat otthont a futóver-
senynek.
A versenyről készült összefoglaló megtekint-
hető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Helyi és környékbeli néptáncegyüttesek, 
énekkarok és a Pomázi Tűzoltó Zenekar fel-
lépésével ismét nagy sikerrel rendezték meg 
a XXIX. Dunakanyar Nemzetiségi Fesztivált a 
Német Közösségi Ház udvarán. A nagyszín-
pad fellépői mellett sok más program is várta 

a látogatókat, volt májusfaállítás, fafaragás 
és kürtőskalács sütés is. A rendezvény fővéd-
nöke Leidinger István polgármester volt.

A fesztiválról készült felvétel megnézhető a 
Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Az április 5-ei kormányhatározat értelmében 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
lesz a jövőben a kiskovácsi kórház fenntar-
tója. Az átvétel a jogszabály szerint annak 
közzétételétől számított 60 napon belül ese-
dékes.

(Kép forrása: galfi.hu)

Országos mezei futóbajnokság döntője 
volt Pomázon

Színes forgatag a nemzetiségi fesztiválon

Változik 
a kiskovácsi 
kórház fenntartója
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A Belügyminisztérium által kiírt Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására szóló pályázaton 40 millió forint 
támogatást kapott Pomáz. Ehhez az összeg-
hez 13,3 millió forintnyi önrészt kell még a 
városnak hozzátennie, így összesen 53,3 mil-
lióból valósul meg a beruházás.

Leidinger István polgármester elmondá-
sa szerint a nyertes pályázat keretein belül 
egy forgalmas városi járdaszakasz újul meg, 
vagyis az öreg katolikus temetőtől a Bem 
József utca mindkét oldali járdája, és a Lup-
pa Vidor utca egyik oldali járdája, egészen 
a református templomig. Az új járda via ko-
lor burkolatot kap és szegéllyel lesz ellátva, 
azokon a pontokon, ahol most is jó állapotú, 
ott nem lesz felbontva. A kivitelezés a tervek 
szerint 2022–23-ban megtörténik, határideje 
attól függ, hogy a hivatalos út és a közbe-
szerzés milyen gyorsan valósul meg.

A főutca jogi kérdésének rendezése folya-
matban van, amelynek jelenleg házfaltól ház-
falig a magyar állam a tulajdonosa. Ha sikerül 
megoldani, hogy az ottani járdák a város tu-
lajdonába kerüljenek, akkor azok felújítására 
is lehetősége lesz pályázatot benyújtania az 
önkormányzatnak.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására szóló pályáza-
ton az elmúlt két évben a védőnői szolgálat 
épületének felújítására adott be pályázatot a 
város, de azt sajnos nem támogatták. Mivel 
az épület felújítására kész tervekkel rendel-
kezik az önkormányzat, egy ilyen célra kiírt 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében idén újra lesz lehetőség 
pályázni.

Újabb sikeres pályázat
Megújul a régi katolikus temető és a református templom közötti járda
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F E L H Í V Á S
Pomáz Közművelődéséért díj 

adományozására

Pomáz Város Önkormányzatának a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004. (IX.08.) 

önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiakban 
fogalmazza meg a Pomáz Közművelődéséért díj

adományozásának feltételeit:

„Pomáz Közművelődéséért díj:
Adományozható évente azoknak a személyeknek és közös-
ségeknek (művészeknek, civil szervezeteknek, vállalkozók-
nak), akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődés-
ben, különös figyelemmel a gyermek - és ifjúsági korosztály 
művelődésére, valamint példaként állnak emberi és közös-
ségi magatartásukkal, egyéniségükkel a város lakói előtt.”

A díj adományozására vonatkozó javaslataikat rövid szö-
veges indoklással a Pomáz Város honlapján létrehozott 

elektronikus felületen legkésőbb 2022. május 31. napjáig 
küldhetik meg.

A díj átadására ünnepélyes keretek között augusztus 20-án 
a városi ünnepségen kerül sor.

Pomáz, 2022. április 29.

Leidinger István
Pomáz Város Polgármestere
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A testületi ülésen 28 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, 
amik közül a legfontosabbak:

• A város több pontján változtatási tilalmat vezetett be az önkormány-
zat a településen tervezett közlekedési változások megvalósításának 
érdekében. Az egyik a Szentendrei úttal és a HÉV vonallal párhuza-
mosan futó terület, az Alcsevicza felőli réten. A tervek szerint itt ve-
zet majd az elkerülő út, amely tehermentesítené a Szentendrei utat 
és mérsékelné a torlódásokat. A másik változtatási tilalom szintén a 
HÉV sínek melletti ingatlanokat érinti, a Pomáz és Budakalász közötti 
területen. Az itteni ingatlanokra a változtatási tilalom a Budakalászt 
északról elkerülő úthoz kapcsolódó kerékpárút helyének fenntartása 
miatt szükséges.

• A nyári szünet ideje alatt – július 4. és augusztus 12. között – 
az  önkormányzat a helyi általános iskolákban biztosítja a pomázi 
lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók napközbeni 
gyermekfelügyeletét. A költségekre az önkormányzat saját forrásból 
mintegy 4 millió forintot különít el.

• Módosították a városi kitüntetések alapításáról és adományo-
zásáról szóló rendeletet, és kiírták a javaslattételi felhívást a Pomáz 
Közművelődéséért, a Közszolgálati és az Egészségügyért díjak ado-
mányozására.

• A 2022. április 1-től 2023. március 30-ig tartó időszakra elfogad-
ták a Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatásáról szóló megállapo-
dást. Eszerint az önkormányzat havi 83 ezer forinttal támogatja az 
újság megjelenését, amiben rendszeresen helyet kapnak a pomázi 
programok és hírek is.

• Megválasztották a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. új felügye-
lő bizottságát, amelynek tagjai Ország István, Szőke László és Ko-
csik-Bogár Anita lesznek.

• A Bola ’95. Kft. végezheti idén a kátyúzási és padka-helyreállítási 
munkákat a városban.

Pályázat a Pomáz Kft. ügyvezetői tisztére
A képviselő-testület döntése értelmében kiírták a Pomáz Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztének betöl-
tésére szóló pályázatot. A jelenlegi ügyvezető, Potzta Béla július 8-ig 
látja el a feladatát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.
Részletek a város honlapján (www.pomaz.hu), az Álláspályázatok 

menüpont alatt olvashatóak.

Döntések az április 28-ai 
testületi ülésről

Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László 1. választókerület

Leidinger István 2. választókerület

Ország István 3. választókerület

Siklódi Csilla 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála 5. választókerület

Nagy István 6. választókerület

Hardi Péter 7. választókerület

Sipos Zoltán 8. választókerület

Kósa Anikó  kompenzációs lista

Rédei Imre  kompenzációs lista

Sarkadi Attila  kompenzációs lista

kiss.laszlo.1vk@gmail.com 70/633-4378

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

polgarmester@pomaz.hu 20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

orszag.istvan.3vk@gmail.com 30/846-7310

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

siklodi.csilla.4vk@gmail.com 70/489-7047

Fogadóóra: 
előzetes egyeztetés alapján

borbala@andrasek.hu 20/968-9811

Fogadóóra: minden hónap utolsó keddje, 18 órától 
a Művelődési Házban

6.ker2019@gmail.com 20/498-5672

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

csikovar@gmail.com 20/336-1252

Fogadóóra:
egyeztetést követően

zoltan.sipos.pomaz@gmail.com 20/294-4498

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com 20/398-8988

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között 
a Művelődési Házban előzetes egyeztetést követően

imredei60@gmail.com 20/928-9718

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között 
a Művelődési Házban előzetes egyeztetést követően

sarkadia6406@gmail.com 26/328-833

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között 
a Művelődési Házban előzetes egyeztetést követően

Nagy István képviselő, 
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter – Pomázért

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Ország István képviselő, 
Pomáz 3. választókerület
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Az adatok alapján mit lehet elmondani a közbiztonságról?

Több mint tíz éve töretlen, javuló közbiztonság van az egész ország-
ban, ahogy a járásban és Pomázon is. Ami a regisztrált bűncselek-
ményszám csökkenést illeti, az az elmúlt évtizedben a járás egyes 
településein eléri a 80 százalékot is. Van olyan település, ahol az 
állampolgárok közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselek-
mények száma sokszor még ennél is nagyobb arányban esett vissza. 
A rablások, kifosztások, gépkocsi lopások szinte teljesen megszűntek, 
járásonként egy-két ügyről beszélünk évente. Korábban volt, hogy na-
ponta történtek ilyen bűncselekmények. Ez egy rendkívül drasztikus 
csökkenés, ami az elkövetett bűncselekmények típusában is változást 
jelent, illetve ezzel párhuzamosan a felderítések arányára nézve is 
komoly emelkedést eredményezett. Különösen az erőszakos, személy 
elleni bűncselekményeknél, ahol 100 százalék közeli felderítési ered-
ménnyel rendelkezünk. Fontos adat a bűnügyi fertőzöttségi mutató, 
mely a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények számát mutatja. Ez 
egy objektív összehasonlítást tesz lehetővé más települések hason-
ló adataival. A magyarországi átlagérték közel 1500, míg a mutató a 
Szentendrei Járásban nem éri el az ezret.

A koronavírus-járványnak volt érzékelhető hatása?

Rendőri szempontból több hatása is volt. Egyrészt az új tényállások 
megjelenése miatt, melyek főleg a kijárási korlátozások, a maszkvise-
lési szabályok és a nyitvatartási szabályok megsértéséhez kapcsolód-
tak rengeteg intézkedést kellett kezdeményeznünk. Emellett viszont 
csökkent a forgalom, ami csökkentette a közlekedéssel kapcsolatos 
szabályszegések számát. Mivel sokan otthon maradtak, csökkent az 
olyan bűncselekmények száma is, mint a betörés, vagy a lopás. Ez-
zel párhuzamosan viszont sajnálatos módon az interneten elkövetett 
bűncselekmények száma drasztikusan elkezdett emelkedni.

Milyen jellegű bűncselekményeket jelent ez pontosan?

Általánosságban az interneten elkövetett bűncselekményeket két típus-
ba szokták sorolni. Az egyik típust csak az interneten lehet elkövetni, 
mint a honlapok, adatbázisok feltörése, vagy a klasszikus hekker tevé-
kenység. A másik típus pedig klasszikus bűncselekményként is leírha-
tók – csalás, zsarolás, zaklatás – csak éppen a kibertérben elkövetve. 
Kibertérben elkövetett bűncselekményekre jó példa a fiktív webshopok 
megjelenése. A járvány időszakában megnőtt az igény az internetes 
vásárlásra, nagy lett az árverseny, amit a bűnelkövetők is felismertek 
és csalogató árakkal fiktív webáruházakat hoztak létre. Ez nagy szám-
ban történő vásárlásokat jelenthet országos szinten, ami egy-két hetes 
működés alatt is 100 milliós károkat okozhat. Szintén ismert elkövetési 
mód a romantikus csalás. Sok ember ismerkedik, vagy keres társat az 
interneten, és ezt bizony sokféleképpen ki lehet használni – leginkább 
legendák alkalmazásával pénz kicsalást – nem egyszer tízmilliós károkat 
okozva egy-egy ismerkedni vágyónak. Az utóbbi időszak legveszélye-
sebb internetes bűnelkövetési módszere az AnyDesk-es csalás. Ennek 
során szintén valamilyen legendával – leginkább, hogy az érintett majd-
nem csalás áldozata lehet és a bankjuk segítséget nyújt számukra – 
rábírják az áldozatot, hogy telepítse az AnyDesk programot a gépére, 
amivel átveszik az irányítást a telefonja, és ezzel a bankszámlái felett. Itt 
jól felkészült elkövetőkkel állunk szemben, és az internet biztosítja szá-
mukra a teljes anonimitást, a nyomaik eltűntetését, ezért nagyon nehéz 
az ilyen típusú bűncselekmények elkövetőinek felderítése.

A járáson belül milyennek mondhatjuk Pomáz közbiztonságát?

Ha a 100.000 lakosra jutó bűncselekmény számot nézzük az 940, 
mely a járáson belül az átlag alatt van. Ez egy kiváló érték a település 
elhelyezkedéséhez és lakosságához viszonyítva, de a magyar átlagos 
értékhez képest is.

Minek köszönhető ez a jelentős javulás?

A bűnözés egy rendkívül összetett társadalmi tömegjelenség, megle-
hetősen bonyolult háttérrendszerrel, amit meghatároznak a társadal-
mi, gazdasági viszonyok is. Az elmúlt tíz évben egy jól működő gaz-
dasági környezetben élhettünk, ami önmagában csökkenő bűnözést 
eredményezhet. Emellett azt is látjuk, hogy az emberek elfordulnak 
a bűnelkövetéstől, egyre nagyobb és nagyobb szegmens szeretne 
becsületesen élni, nem fenyegetve az állam büntetőjogi igényétől. A 
közeg pedig rendkívül sokat befolyásol, öngerjesztő folyamatot indít 
meg, ha sokan tartanak egy irányba. Valamint hadd beszéljek egy 
kicsit haza is. A rendőrség is sokat fejlődött mind eszközparkjában 
mind pedig szervezettségében, de nem becsülném le az állampolgárok 
belénk vetett növekvő bizalmának pozitív hatását sem.

A beszámolójukból kiderül, hogy a felderítési mutatók is 
jobbak lettek.

Ahogy a bűncselekmények száma csökkeni kezdett, a rendőrségnek is 
egyre nagyobb erőforrása áll rendelkezésre egy-egy ügy felderítésére. 
Emellett, ahogy a világ változik, úgy a rendőrség is végigmegy egy ta-
nulási folyamaton. Tanulunk az új dolgokból, a saját hiányosságaink-
ból és hibáinkból, és természetesen a sikereinkből is. Ez mind-mind 
egy javulási, fejlődési folyamat, melynek itt látszik az eredménye.

Pomázon a drogkérdés borzolja évek óta a kedélyeket. Eb-
ben milyen eredmények születtek?

A város viszonylag jól körülhatárolható része az, ahol az ön által meg-
jelölt probléma visszatérően megjelenik. Ezt részben bűnügyi, részben 
rendészeti oldalról is igyekszünk kezelni, kollégáim sokat tettek azért, 
hogy mindenki számára élhetőbb legyen ez a környék is, aminek lett is 
látható eredménye. Azonban ez nem csak rendészeti kérdés, ugyanis a 
gettósodás – egy környék lezüllése – összetett társadalmi folyamatok 
eredménye. Ezen a területen különösen a tulajdonos nélküli, vagy lakat-
lan ingatlanok jelentenek nagy gondot. Természetesen, mint a nemzet-
közi, vagy budapesti példák is mutatják, van erre megoldás, de ezt csak 
rendőrségi eszközökkel nem lehet felszámolni. A mi lehetőségeink főleg 
arra korlátozódnak, hogy az ebben a közegben élő, jogsértő cselekmé-
nyeket elkövető személyeket konzekvensen megkíséreljük felelősségre 
vonni. Ennek egyik eszköze az a számtalan házkutatás, melynek során 
kábítószert, illetve az itteni problémát leginkább okozó új típusú pszi-
choaktív anyagokat kerestünk, és sok esetben találtunk. Utóbbiak leg-
nagyobb veszélye, hogy olcsóbbak, mint az alkohol, gyakorlatilag vegyi 
áru boltban megvásárolható összetevőkből elkészíthetők fillérekért, mi-
közben romboló hatásuk sokszorosa a hagyományos kábítószerekének.

Milyen terveik vannak az elért eredmények fenntartására?

Munka, munka és munka, alázattal, felkészülten, szakmai válaszokkal.
Nagy Szilvia

Egyre javuló közbiztonság
A Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója szerint tavaly Pomázon és a járásban is jelentősen 
csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Városunkban 166 jutott a rendőrség tudomására 
2021-ben, ami 55,5%-kal kevesebb, mint a 2020-as érték. A közbiztonság helyzetéről, az internetes 
bűnözésről és a pomázi droghelyzetről beszélgettünk Krauth Ferenc r. alezredes kapitányságvezetővel.
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Táncház Érmét kapott az idei Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron 
György-Krunity Daniella, az Opanke művé-
szeti vezetője. A díjat minden évben országos 
szinten öt szakember kapja meg, a népi kul-
túra népszerűsítéséért végzett munkájáért. 
A díjazottak kiválasztása ajánlás útján tör-
ténik. A hírek szerint az Opanke művészeti 
vezetőjét igen sok helyről ajánlották a díjra.

György-Krunity Daniella elmondta lapunk-
nak, hogy családjában mindig fontos szere-
pet kapott a népzene és a néptánc, ebben 

a világban nevelkedett, ami az élete részévé 
vált. Édesanyja, Sosity Anica, az Opanke ala-
pítója adta át neki a tudását. Ő maga 1998 
óta táncol, tíz éve vette át az Opanke művé-
szeti vezetését. Azóta több sikerben, elisme-
résben volt része a táncegyüttessel, amelynek 
tagsága is folyamatosan bővül. Személyesen 
ez az első kiemelkedő díj az életében.

Országos szinten sok helyre jár táncot 
oktatni és táncházakat tartani. Több olyan 
zenekarral dolgozott már együtt, amelyek a 
délszláv kultúrát ápolják Magyarországon, 
így például a Vujicsics együttessel, a Sön-
dörgővel, a Zora zenekarral, a Selo zenekarral 
és a Vigaddal. A táncházak alkalmával ezek a 
zenekarok biztosították az élő népzenét.

Céljai közé tartozik a gyerek és ifjúsági 
korosztály tagságának bővítése, megsze-
rettetni és átadni azt a kultúrkincset a jövő 
nemzedéknek, amiben ő is felnőtt. Eddig is 
szívesen és önzetlenül tanította azt bárkinek.

Áprilistól Nemes-Takách László, Ferenczy 
Noémi-díjas festőművész alkotásai díszítik a 
Galagonya Bölcsőde csoportszobáit. A festmé-
nyeken a csoportokhoz kapcsolódó állatok lát-
hatóak a természetes környezetükbe illesztve. 
A képeket a gyerekek, a szülők és a bölcsőde 
munkatársai is nagy örömmel fogadták.

Nemes-Takách László több mint negyven 
éve foglalkozik festéssel, szakmáját tekint-
ve restaurátor. A múzeumi pályára édesapja 

irányította, ahol kezdetben fém-, majd papír 
restaurátor lett. Később elvégezte a Kép-
zőművészeti Egyetem közgyűjteményi tárgy-

restaurátor szakát. Festett már korábban is 
gyermekintézménynek, például Békásmegye-
ren a gyermekorvosi rendelő falára.

Első kiállítására, barátaival közösen, 1991-
ben került sor. Az azóta eltelt években több 
egyéni kiállítása volt már Budapesten, Esz-
tergomban, Gyulán és Szegeden is. Képei 
hazánkon kívül külföldre is kerültek magán-
tulajdonba, például New Yorkba, Németor-
szágba és Olaszországba is.

A költészet napja alkalmából rendez-
te meg a Pomázi Művelődési Ház és 
Könyvtár az I. Dunakanyar versíró 
és versmondó versenyt. A 10–14 éves 
kategória legjobb verse Barta Niko-
letta Boldog emlék című költeménye 
lett. A versíró verseny többi kategóri-
ájának győztes költeményét a követ-
kező lapszámokban olvashatják.

 
Ez a nap stresszes volt,
kiléptem a suliból és Ő ott volt.
Görcsbe rándult a gyomrom,
izzadt a tenyerem,
és Ő csak úgy elment mellettem.
Lehet, nem kellett volna hagynom,
hogy elmenjen, de talán a remény tüze 

égett bennem.
Éget a Nap, mint a lelkemet hiányod,
de boldoggá tesz pusztán a látványod.
Emléked a lelkembe beleégett,
aztán valaki neveden szólított Téged.
Hátra fordultál, rám néztél, és tudtam,
ha nem lépek, te sem lépnél.
Ezért emléked mindig a szívemben él.
Várok Rád, ha kell éveket,
de egyszer együtt leszünk,
én tudom ezt.

Rangos kitüntetés a kultúra éltetéséért

Természetképek díszítik a bölcsőde szobáit

Versíró verseny 
győztesei

8

2022. május •Városunk



Április 25-én a városi közterület-felügyelők 
a Szelistyén lévő játszótér illemhelységéből 
távozni készülő három fiatal férfit igazoltat-
tak, akiknek öltözetükből és viselkedésükből 
egyértelműen arra lehetett következtetni, 
hogy nem a gyerekekhez tartozó szülők.

Az igazoltatásra azért került sor, mert az 
elmúlt időszakban többször is megrongálták 
a WC berendezését, és további károkozás 
lehetőségétől lehetett tartani. A három férfi 
az igazoltatásnak nem akart eleget tenni, így 
a közterület-felügyelők értesítették a Szent-
endrei Rendőrkapitányságot és rendőri segít-
séget kértek. A járőr kiérkezéséig visszatar-
tották a három férfit, mivel fenn állt a gyanú, 
hogy az illemhelyiséget nem rendeltetéssze-
rűen használták, ezzel veszélyeztetve Pomáz 
Város Önkormányzatának vagyonát.

A rendőrjárőr kiérkezését követően, az 
igazoltatás során kiderült, hogy a három férfi 
közül kettő szentendrei, egy budakalászi ille-

tőségű. Mindhárom férfival szemben történt 
korábban kábítószerrel összefüggő bűncse-
lekmény miatti eljárás.

Ahogy az eddigiekben is, ezentúl is kiemelt 
figyelmet fordít a helyszínre a közterület-fel-
ügyelet.

03.29. Délután Pilisszántón családi ház 
konyhájában berendezési tárgyak égtek. Ki-
érkezés előtt a tüzet a tulajdonos eloltotta. 
Az elsőként kiérkezett Pilisszántói őrs a szük-
séges átvizsgálást elvégezte.

03.31. Csobánka és Pilisvörösvár között a 
vizes úton egy személygépkocsi megcsúszott, 
majd felborult. Személyi sérülés nem történt, 
a raj a gépkocsit áramtalanította, kerekeire 
állította.

03.31. Pilisszántón az Ady Endre utcában, 
családi házban idős férfi rosszul lett, nem 
tudott ajtót nyitni a mentőknek. A Pilisszán-
tói őrs az épületbe erőszakkal behatolt, és a 
mentőket megvárta.

04.02. Pilisszentkereszten, az 1111-es úton, 
egy kisbusz az útról lesodródott, fának ütkö-
zött. A gépkocsiban heten utaztak. A mentők 
a gépkocsiban utazókat megvizsgálták, majd 
négy személyt könnyű sérülésekkel szállítot-
tak kórházba. A tűzoltók a gépkocsit kivontat-
ták, a rendőrségnek átadták.

04.03. Reggel, Csobánkán, a Kossuth Lajos 
utcában egy 5 méteres faág villanyvezetékre 
dőlt. A pomázi önkéntes tűzoltók a faágat el-
távolították, a lelógó gallyakat levágták.

04.04. Csobánkán a Szegfű utcában egy 
pincéből kivezetett kéményből füst jött ki. 
A jelző ezt szeméttűznek vélte. A helyszínen 
tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

04.07. Pilisszántón egy családi ház kony-
hájában a tűzhelyen ételt felejtettek, amely 
hatalmas füstöt eredményezett. A tűzoltóság 
kiérkezése előtt a tulajdonos a füstölő lábast 
az udvarra kivitte és kiszellőztette az épüle-
tet. Tűz nem volt, beavatkozásra nem volt 
szükség.

04.08. Pomázon, a József Attila utcában 
lévő körforgalomnál egy személygépkocsi a 
járdára hajtott, kandelábernek ütközött. Sze-
mélyi sérülés nem történt. A rendőrség kiér-
kezéséig a helyszínt a tűzoltók biztosították.

04.10. Este Pomázon, a Beniczky utcában 
családi ház egy helyiségében berendezési tár-
gyak égtek. A kiérkező rajok a tüzet egy vízsu-
gárral eloltották, az épület lakható maradt. 
A tűz a borított fagerenda födémen 1 nm-en 
tört át, de a tetőszerkezetet nem érintette.

04.17. Éjszaka Pomázon, a Margitligeti 
úton egy személygépkocsi beton villanyosz-
lopnak ütközött. A mentők két személyt köny-
nyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

Július 28-ig minden nap délután 16 és 
reggel 6 óra közötti időben helyi megbízott 
vadászok a lakosok biztonságának maximá-
lis szem előtt tartásával megkezdik a vadak 
riasztását indokolt esetben kilövését. Kérjük, 
hogy ebben az időpontban, az alábbi terüle-
teken lehetőség szerint fokozott figyelemmel 
tartózkodjanak!

Az elejtés módja: vadászlőfegyver
Pomáz Város déli területére vonatkozóan:
A rendőrségi engedély száma: Szentendrei 

Rendőrkapitányság 13090/1495-1/2022. ált.
Érintett területek: Dézsa u. 8. (8444/3 

hrsz.), Kökény u. 14. (3217 hrsz.), Vróci út 2/A.; 
Ravatalozó u. 16. (691 hrsz., 270 hrsz), Donga 
u. 11. (9356 hrsz.), Kőhegy u. 74. (8518/2 hrsz.) 
Nyíl u. 15. (8807/7 hrsz.) Erdő u. 14. (10051/2 
hrsz.) Erdő u. 4., 6. (10056, 10052 hrsz.) Árok 
u. 10014/1 hrsz., Meggyfa u. 34. (1060/6 
hrsz.), Wrabel Sándor u. 42. (8737/2 hrsz.) 
Mélyút u. 72.; Majoránna u. 11. (9137/2 és 
8919 hrsz.), Wrabel Sándor u. 8716 hrsz., Vad-
szőlő u. 11. (9145/6 hrsz.), Virág u. 3. (9547/31 
hrsz.) Jeges Ernő u. 8. (9526 hrsz.), Galamb u. 
7. (9222/3 hrsz.), Szüret u. 24. (9389/1 hrsz.)

Elejtést irányító személy: Árvai István
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 

az esetleges kellemetlenségekért!
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése 

van, jelezze a pomaz@pomaz.hu-n vagy a 
(26) 814-381-es telefonszámon. Amennyiben 
vadkárral kapcsolatos bejelentést szeretne 
tenni, az tartalmazza: mikor, hol, milyen kár 
keletkezett, valamint a bejelentő pontos ada-
tait (név, lakóhely, telefonos elérhetőség).

Pomáz Város Önkormányzata

Bódult, nem pomázi férfiakat igazoltattak a játszótéren

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből Vadelejtés  
belterületen
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A Krzywiń-i járás a koscianski kistérségben 
helyezkedik el, a Krzywiński tó-hátság terü-
letén. A járás lakossága kb. 10 000 fő, törté-
nelme több mint 780 éves. Területe természe-
ti és kulturális értékekben igen gazdag.

A járás legértékesebb műemléke a Lu-
binban található Benedek-rendi Apátság 
épületegyüttese. A műemléki épületegyüttes 
a festői Nagy-lengyelországi táj fölött emel-
kedik, mezők, erdők, tavak és lágy dombok 
között.  A messziről látható karcsú torony év-
századok óta mutatja az utat a vándoroknak, 
zarándokoknak és turistáknak. A kolostorból 
származik a lubinszki tradíció szerint az első 
lengyel krónikás, Gall Anonim. A lubinszki 
szerzetesek készítik a Benedyktynka nevű 
gyomorerősítő likőrt, amely a kolostor több-
százéves gyógyfüvekkel foglalkozó hagyomá-
nyának gyümölcse.

Szintén nagy turisztikai érdeklődésnek ör-
vend a „Soplicowo” – film-skanzen gazda-
ság – amely a Cichowoban található tó part-
ján terül el. Cichowo egy Krzywińtől 11 km-re 
keletre található település. Ez a környék la-
kosainak és a turisták rekreációs és pihenő 
helye. Tavasszal nyugalmat lehet itt találni 
a farmgazdaság virágzó gyümölcsfái között, 
nyáron fürödni lehet a tóban és vízi sporto-
kat űzni, ősszel és télen élvezni a természet 
közelségét. Cichowo elsősorban a „Sopli-
cowo” film-skanzenjéről ismert, amelyet And-
rzej Wajda „Pan Tadeusz” filmjének 1999-ben 
ide áthelyezett forgatási díszlete alkot. Ez 
egy fontos edukációs központ, amely Adam 
Mickiewicz munkásságát népszerűsíti. A 
skanzen részei: a gazdasági épület, kocsiszín, 
magtár, tyúkól, istálló és csűr. A skanzen te-
rületén számos állat él és az egész gyümöl-
csössel van körülvéve. Nyáron a skanzen 
területén ó-lengyel konyha működik, ahol 
megismerhetjük a hagyományos vadhúsból 
készült ételeket és a helyi termékeket. A gye-
rekek és a felnőttek körében is nagyon nép-
szerű, érdekes attrakció a miniatűr park vas-
út, amely Lengyelországban a legkeskenyebb 
240 mm-es vasúti pályán közlekedik. 

A járást behálózzák a jelölt turista útvo-
nalak: római, piaszti és a Szent Jakab turis-
tautak és bicikliutak. Nem akármilyen túra 
élményt nyújt a – Kopaszewska Droga 
Krzyżowa (Kopaszewi Keresztút). Ez egy 
16 kilométeres szakasz Kopaszewből Rąbin-
ba és vissza, amelyen 5 kőkápolna található, 
amelyekben Krisztus keresztútját mutatják 
be. A Kopaszewi Keresztút Zofia Koźmia-
nowa halálával kapcsolatos, aki Dezydery 

Chłapowski generális szeretett lánya volt és 
1853. október 25-én öngyilkos lett, halálos 
mérget vett be a házi patikából. Két évvel ha-
lála után férje – Jan Koźmian, adományozta 
a keresztút tizennégy stációját, amelyeket 
az útmenti kápolnákban helyeztek el. Kopa-
szewben található még a 19. század elején 
klasszikus stílusban épült Skórzewski kas-
tély, amelyben 1831 augusztusában két hétig 
vendégeskedett Adam Mickiewicz. A kastély-
ban Adam Mickiewicz emlékszoba található, 
a kastély bejárata előtt pedig emléktábla őrzi 
látogatásának emlékét.

A Krzywińi Járás nem csak műemlékekkel 
gazdag és vonzó területi elhelyezkedéssel 
rendelkezik, hanem kivételes hangulattal is, 
amelyet az itt lakók energiája és a sportsze-
retet adnak neki. A járás területén évente kü-
lönböző sportágakban nagy sportesemények 
zajlanak. Minden évben megrendezik a kerék-

páros- és futó versenyeket, mint a 10 km-es 
Bieg Fartucha és a Triathlon, amelyek vonzzák 
a turistákat az egész régióból. Ezek a rendez-
vények állandó eseményei a járás esemény-
naptárának, népszerűségük évről-évre nő.

A Krzywińi Járás hosszú és színes történe-
lemre tekinthet vissza, de optimizmussal néz 
a jövőbe és folyamatosan keresi a fejlődés le-
hetőségeit. Ez egy olyan hely, ahol nyugalmat 
lehet találni a csodás tájban és a gyümöl-
csöskertekben. Ugyanakkor jó hely a relaxá-
cióra, sportolásra, a csodálatos látványt kí-
náló bicikliutak bejárására. Krzywiń továbbá 
egy olyan hely, amely támogatja a gazdasági 
aktivitást, modern lakások építését, valamint 
a területén található falvak revitalizációját.

A cikk megszületéséért köszönet Szabóné 
Jordán Krisztinának, annak lefordítását na-
gyon köszönjük Laszlovszky Zsuzsannának.

Lengyel testvérvárosunk és környéke 
értékei
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Krzywiń, Pomáz testvérvárosa, a gazdag múltú, csodás környezetben fekvő 
Krzywiń-i járásban található. Bemutatkozásukból megismerhetjük az ó-lengyel 
konyhát működtető skanzenjüket, műemléki apátság épületüket, kastélyaikat 
és a rengeteg látogatót vonzó sportrendezvényeiket.

  Lubini Bencés Apátság épületegyüttese

  Soplicowo – film-skanzen gazdaság



Honnan származik?

A családom dunabogdányi származású, 
22  éve élek Szentendrén. Mindkét gyerme-
kem már itt született, sok-sok szálon kötődök 
a Pilishez, ezért soha nem tudnék elköltözni 
innen.

Milyen végzettsége van?

Településmérnöki szakon szereztem az első 
diplomámat az Ybl Miklós Műszaki Főisko-
lán, majd a Műegyetem Építészmérnöki ka-
rán a másodikat.

Az eddigi szakmai életéről mit lehet 
tudni?

Lánykoromban több építészirodában is meg-
fordultam, majd településtervező irodában 
dolgoztam, több budapesti kerület és sok 
kisebb település szabályozási tervének elké-
szítésében vettem részt az agglomerációban.

Dolgozott már Pomázon, esetleg 
munkája során kapcsolatba került 
már a várossal?

Pomázzal tizenhét éve kerültem munkakap-
csolatba. 2005-től két évig a Pomázi Polgár-
mesteri Hivatalban az építéshatósági irodán 
dolgoztam. Innen a szentendrei hivatalba 
kerültem. Úgy hozta az élet, hogy a 2013-ban 
járásivá váló építésügy ettől az időponttól 
kezdve megint a pomázi emberek épületeinek 
ügyes-bajos dolgaival hozott össze, egészen 
a Pomázra főépítészkénti visszatérésemet 
megelőző napig. Nehéz lenne olyan utcát, 
vagy akár külterületi parcellát mondani, ahol 
még nem jártam.

Mennyire ismerte meg a várost? Mi-
lyennek látja a jelenlegi helyzetben?

Rengeteg pomázi sajátossággal, problémával 
szembesültem már ez alatt a több, mint tíz 
év alatt, mint jogalkalmazó. Persze főépítész-
ként már a március közepe óta eltelt másfél 
hónap alatt is kiderült számomra, hogy amit 
eddig láttam, az csak a jéghegy csúcsa volt. 
A hangsúlyt mégis a pozitívumokra tenném, 
hiszen Pomáznak kitűnő természeti és táji 
adottságai vannak. Ezért van ennyi új pol-
gárunk is. Ahol sok a lehetőség, csak ott nő 
gyorsan a lakosság.

Milyen területeken kellene fejlődnie 
a városnak? Lát-e ennek megvalósí-
tására lehetőséget?

Az önkormányzatnak egyre szűkösebb for-
rásokból kell gazdálkodnia. Ennek ellenére 
mindent megtesz a városban lakók életmi-
nőségének javításáért. A fejlődés irányát a 
polgárokkal, helyi csoportokkal közösen tud-
juk csak megadni és közösnek kell lennie a 
megvalósításnak is. Ez azért is lényeges, hogy 
mindenki, aki itt él, vagy dolgozik, sajátjának 
érezze az eredményeket. Fontosnak tartom 
azt is, hogy használjuk a már meglévő kin-
cseinket – legyen az egy-egy régen meglévő 

közösség tudása és tapasztalata, vagy olyan 
építészeti, városfejlesztési tervek, amelyek 
elkészültek, de megvalósulásuk elakadt va-
lahol.

Van-e olyan városfejlesztési kérdés, 
amit különösen fontosnak tart?

A jelenlegi legnagyobb gondok a túl gyors be-
épülésből adódnak. A város közlekedési, köz-
mű és szociális ellátó rendszere nem tudja 
követni az újabb és újabb igényeket. Ám azt 
is tartsuk szem előtt, hogy ezek a struktúrák 
egyrészt nem növelhetőek a végtelenségig, 

másrészt az új lehetőségekkel azonnal új igé-
nyek születnek, amelyek újabb problémákat 
szülnek. A közlekedési problémákkal kiemel-
ten kell foglalkozni, hiszen mindenki előtt 
ismert a csúcsidőkben tapasztalható forgal-
mi túlzsúfoltság. A mára már szinte alterna-
tívnak számító közlekedési módok – mint a 
kerékpározás és a gyaloglás – lehetőségeit 
szeretném a városrendezési munkával is 
tágítani, meglévő útvonalaik felújítását és 
újabbak kialakítását szorgalmazni. A főutca 
és a közparkok régóta esedékes rendezése, 
valamint a lakók által kialakított kisebb-na-
gyobb útmenti zöldfelületek fenntartásának 
támogatása, munkájuk elismerése is terveim 

között szerepel, mivel fontos láncszemnek 
tartom – mind a külső szemlélők városunk 
iránti megítélése, mind az itt élők közérzeté-
nek javítása szempontjából.

Milyen ügyekben keresheti a lakos-
ság?

A pomaz.hu honlapon felsorolt ügyekben. 
Igyekszünk folyamatosan karbantartani az 
oldalt, valamint hasznos honlap címekkel 
segíteni a lakosok, valamint tervezőik mun-
káját.

Nagy Szilvia

Rengeteg pomázi sajátossággal találkoztam már
Interjú Balázs Adrienn főépítésszel

Március óta új főépítésze van városunknak, aki a nyugdíjba vonult Szczuka Attila munkáját folytatja. Balázs Adrienn dolgozott 
már Pomázon és korábbi munkái során is volt alkalma megismerni a települést. Fontosnak tartja, hogy a fejlődést a polgárok-
kal és a helyi csoportokkal közösen valósítsa meg a város, használva a már meglévő kincseinket. Úgy véli, a jelenlegi legna-
gyobb gondok a túl gyors beépülésből adódnak Pomázon, emellett a közlekedési problémákkal is kiemelten kell foglalkozni.
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Július 1-től bevezetjük a pomázi Szociális 
Szolgáltatási Központ új szolgáltatását, a 
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtást.

Vészhelyzet, baleset, elesés vagy rosszul-
lét esetén, nem minden esetben tud segít-
séget hívni az ember, és így kiszolgáltatottá 
válik, legfőképp, ha idős és egyedül él.

A segélyhívó készüléknek köszönhetően, 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egy 
olyan szolgáltatás lesz, amelynek segítsé-
gével egy gomb megnyomásával mindjárt 
házhoz jöhet a segítség a bajbajutotthoz. 
A kicsi, egyszerű készülék nyakba akasztva, 
övre csíptetve vagy akár csuklón is viselhető. 

A  készülék hívható, így kétirányú beszélge-
tésre is alkalmas.

Egyetlen gomb megnyomásával elesés, rosz-
szullét esetén, illetve hirtelen gyorsulás esetén 
(zuhanást) követve pedig automatikusan jelez 
a készülék a diszpécserközpontban. A nap 24 
órájában működő diszpécserközpont szak-
embere azonnal értesíti azt a személyt, aki a 
leghatékonyabban tudja a kritikus helyzetet 
megoldani. A Központ gondozónőjét, aki a 
helyszínen tájékozódik a kialakult helyzetről, és 
annak súlyosságához mérten azonnali beavat-
kozást kezdeményez. A mentőket, ha úgy látja 
szükségnek, illetve hívja akár a tűzoltókat, ren-

dőrséget is. Ha nincs a közelben segítség, akkor 
ez a rövid vészjelzés akár életmentő is lehet!

Amennyiben felkeltette érdeklődését jelen 
tájékoztatónk vagy tud környezetében olyan-
ról, akinek szüksége lenne erre a szolgáltatás-
ra, kérjük, tájékoztassa az érintettet, vagy je-
lezze felénk az elérhetőségeink valamelyikén.

Tegyünk együtt egy lépést a lakókörnyeze-
tünkben élők biztonságos, önálló életvitelért!

Érdeklődés az ellátás iránt:
Személyesen: Pomáz, Községház utca 2.
Telefonon: Letonai Gabriella (SZSZK cso-

portvezető): (20) 418-8763, (20) 234-8004
E-mail: szszk@szszk.pomaz.hu

Számos területen örömmel és boldogsággal 
tölti el az embert az állattartás. A kutatók ezt 
négy nagy csoportba szokták sorolni.

Fizikai, amikor a gyógyulás folyamata 
felgyorsul. Mind a felnőtteknél, mind pedig 
gyermekeknél megfigyelhető a testi javulás. 
Labdázás közben fejlődik a finommotorika, 
sétáltatás közben az egyensúlyérzékünk, 
testünk tudatos irányítása fejlődik. Jobb 
stresszoldót szerintem kevesen ismerünk egy 
állat simogatásánál és ez tudományosan is 
bizonyított. Ekkor endorfin, vagyis boldog-
sághormon szabadul fel testünkben. Ez igaz 
a csokira is, de a szőrös/ tollas kedvencünk-
től nem fogunk elhízni. Nekik nem kell cukor, 
hogy édesek legyenek, bennük ez alapanyag.

Érzelmi támogatást nyújtanak a kutyák 
és a macskák is. Pozitív hatást gyakorolnak 
pszichés állapotunkra. Magányérzetünket 
csökkentik, felvidítanak minket bohókás 
vagy túl lusta viselkedésükkel.

A harmadik pont a szociális viszonyok ser-
kentése, miszerint a sétáltatások alkalmával 
javulhatnak emberi kapcsolataink is. Biztos 
találkozunk más kutyásokkal, akikkel pár 
szót tudunk váltani, míg a kutyák is köszön-
nek egymásnak.

Végül, de nem utolsó pontban pedig az 
elménkre és az agyi fejlődésünkre is hatás-
sal vannak. Az állattartás segít a rövid- és 
a hosszútávú memória fejlesztésében is. 
A viselkedésproblémás gyerekek köny-
nyebb tanulnak vagy könnyebben fejez-
hetik ki magukat, ha van egy szőrös/tollas  
kistársuk.

Védenceink segítenek elviselni minden 
nehéz napot, legyen szó munkahelyi vagy 
magánéleti problémákról. Ők nem kérdeznek, 
ők csak támogatnak minket testileg és szel-
lemileg is.

Oszd meg te is otthonod és szíved egy sző-
rös/tollas/pikkelyes baráttal!

Két védencünk is várja, hogy meglátogasd, 
és ha minden klappol, örökbe fogadd.

Ricse, aki 2020-ban született, kan kutya. 
Nagyon szereti az emberek társaságát, min-

dig kapható egy kis játékra. Pórázon szépen 
sétál, nagyon aktív kutya.

Bundi, aki 2015-ös születésű, kan kutya. 
Igényli a mindennapos hasvakarást és a sok 
sétát.

POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS ÁLLATSEGÍTŐ 
EGYESÜLET

ADÓSZÁMUNK: 18668360-1-13
Bankszámlaszámunk:11705008-20441069
Köszönjük a felajánlásokat védenceink ne-

vében is.
PÁVE

Elindul a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

Állattartás pozitív hatásai
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  24 órás felügyelet és azonnali segítség az idősek részére

  Bundi igényli a rendszeres hasvakarást   Ricse mindig kapható egy kis játékra



Az egyik legnevesebb ember, aki megfordult 
városunkban Nikola Tesla, tudós és feltaláló, 
akinek találmányai napjainkban is meghatá-
rozóak. Egyik legjobb példa erre a mobiltele-
fon, a vezeték nélküli információ és energia 
átvitel alapjainak a megalkotása. Ami akko-
riban még a fantáziának tűnt, mára kiderült, 
hogy nem alaptalan.

Nikola Tesla rokoni látogatáson többször 
is járt Pomázon, a Mandics családnál. 1881-
82-ben majd 1892-ben is a szerb templom-
mal szemben lévő, régi Luppa-házban lakott. 
A család támogatásának köszönhetően sike-
rült kibontakoztatnia képességeit és zseniali-
tását. Ugyancsak az ő kapcsolataik révén ta-
lált munkát a fiatal felfedező Puskás Tivadar 
budapesti telefonközpontjában.

– Városmarketing szempontból is óriási 
jelentősége van annak, hogy a híres feltalá-
ló egykor járt Pomázon, amit szeretnénk is 
kihasználni – mondta Hardi Péter alpolgár-
mester. – Amikor megtudtuk, hogy Zoran 
Ivanović belgrádi szobrászművész szívesen 
felajánlja városunknak a Tesláról készült al-
kotását, azt nagy örömmel fogadtuk, és meg-
szerveztük annak a kastély kertjében való 
elhelyezését. A szoboravatásra a Tesla napok 
keretében kerül sor, előadások, bemutatók 
kíséretében. Védnöknek a szintén pomázi kö-
tődésű György László államtitkár urat kértük 
fel, aki elvállalta ezt a feladatot, köszönti az 

eseményen a vendégeket és méltatja Tesla 
munkásságát. Utána előadások lesznek a fel-
találó életéről, Pomázhoz való kapcsolatáról 
és találmányainak jelentőségéről. A néme-
tes iskolában már évek óta van Tesla terem, 
amelyet örömmel mutatunk meg a vendége-
inknek, akárcsak a tájházban megnyíló kiállí-
tást. A rendezvényre meghívtuk a szerb test-
vérvárosunk, Pale, vezetőit is, ami nagyszerű 
alkalom a kapcsolataink erősítésére.

A rendezvény várható programja:
Május 27.
18:00 Leidinger István polgármester meg-
nyitja a rendezvényt; Rajzkiállítás megnyitó-
ja és eredményhirdetése; Süteményverseny 
győztesének kihirdetése.
18:30 Opanke Szerb Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes bemutatója; Tesla film vetítése; 
Beszélgetés Egely György kutatóval.
Május 28.
Előadások a Lovagteremben
9:00–9:30 Dr. György László államtitkár és 
Hardi Péter alpolgármester megnyitja a kon-
ferenciát; Aleksandra Ninković Tašić, a Szerb 
Tudományos Akadémia Tagja, Tesla kutató 
előadása a feltaláló életéről.
10:45–11:15 Madai Gyula előadása a feltalá-
ló és Pomáz kapcsolatáról.
11:15–11:45 Egely György előadása Tesla ta-
lálmányainak jelentőségéről a mindennapja-
inkban.
12:00 Leidinger István polgármester fel-
avatja a kastély kertjében a Tesláról alkotott 

szobrot, amelyet Milisavic Ljubisav atya fel-
szentel.

Kísérő rendezvények – Tesla körséta Pomázon
15:00 Tesla terem bemutatása a Pomázi Né-
met Nemzetiségi Általános Iskolában.
16:00 Tesla kiállítás a Pomázi Örökség Táj-
házban.

Idén januártól megújult formában, online, 
a város honlapján (www.pomaz.hu), Face-
book-oldalán (Pomáz Város Önkormányzatá-
nak Hivatalos oldala) és a Pomáz Online saját 
Youtube-csatornáján is elérhetőek a település-
ről szóló hírek, információk, programajánlók.

A riportok, hírösszefoglalók, tájékozta-
tók, interjúk és beszámolók a nap bármely 

időszakában elérhetőek, visszanézhető-
ek. A város honlapján a Hírek menüpont 
alatt találhatóak a videók, amelyek a Fa-
cebook-oldal hírfolyamában is megjelen-
nek. A Youtube-on a „Pomáz Online”-t kell 
a keresőbe beírni, és a csatornán megte-
kinthetőek a legújabb és az eddig elkészült 
felvételek is.

Amennyiben Önök olyan 
eseményt, rendezvényt 
szerveznek, amelyről szeretnék, hogy a Po-
máz Online beszámoljon, kérjük, jelezzék az 
elérhetőségeiken!

E-mail: info@pomazonline.hu
Telefon: (70) 312-6620

Hagyományteremtő Tesla napok Pomázon

Pomáz Online – Hírek és beszámolók városunkról
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  Zoran Ivanović szobrászművész Tesláról 
készült alkotása
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Május 6. Színházterem 19:00 Szent György-napi bál 
Május 10. Klubterem 9:00–12:00 Vásár
Május 11. Színházterem 11:00–14:00 Pilis Kapuja Művészeti Fesztivál
Május 12. Színházterem 14:00 30 éve szabadon című vándorkiállí-

tás ünnepélyes megnyitója, filmvetítéssel egybekötve
A vándorkiállítás megtekinthető május 21-ig a PMHK előtti sétányon 

Május 14. Pöttyös Bögre 15:00–17:00 Kapszula workshop
Május 15. Színházterem 15:00–19:00 Nosztalgia délután
Május 17. Klubterem 14:30–16:00 Etka egészségklub
Május 18. Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Május 21. Színházterem 9:00–12:00 Bababörze
Május 28–29. Gyereknapi hétvége 10:00–16:30
Május 28. Színházterem 10:00–6:00 I. Pomázi Gyerekkönyv Fesztivál
Május 29. PMHK előtti sétány 10:00–16:30 Gyereknap 2022
Május 12–21. 30 éve szabadon vándorkiállítás

Szombatonként 16:00-tól Agapé Istentisztelet
Május 23–Június 30. Pomázi Örökség Tájház: Géniusz Tájház – Infor-

máció: (20) 471-3987

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Pomázi Művelődési Ház 
és Könyvtár májusi 
programajánlója

Értékeink



Rendszeresen örvendezteti meg a pomáziakat a Benedek család, a vá-
ros forgalmas pontján lévő, az ünnepi alkalmakra feldíszített otthoná-
val, amelyet az arra járók rendszeresen megcsodálnak, fényképeznek 
és a helyi Facebook fórumoknak is népszerű témája.

A főutcáról lehajtva, éppen szembetalálkoznak az autósok a Lup-
pa Vidor utcában lévő házuk előtt a hangulatos, látványos kompozí-
ciókkal. Készült már dekorációjuk húsvétra, karácsonyra, a nemzeti 
ünnepekre és olyan sportesemények alkalmából is, mint a foci Eb és 
az olimpia.

– Két évvel ezelőtt kezdődött az egész, egy spontán ötlettől vezé-
relve – mesélték lapunknak a ház tulajdonosai. – Akkor a ház előt-
ti utcaszakaszon befontuk a pampafüveket, majd mikulás sapkát is 
kaptak. Ennek sikere volt a járókelők között, amin felbátorodtunk és 
a következő évben már céltudatosan alakítottuk ki a pampamanókat.

A család szeretne mindezzel örömet szerezni az arra járóknak, ők 
is boldogok, ha a dekorációik tetszenek az embereknek. Többször 
előfordul, hogy becsöngetnek hozzájuk gratulálni, vagy már messzi-
ről hallják a kisgyerekek örömét a díszeket látva. Karácsonykor egy 
kirándulóbusz állt meg a házuk előtt, amiről leszállt az egész csapat 
és elkezdték fényképezni a dekorációt. A foci Eb-re készített kompo-
zíciójukat látva egy hölgy csöngetett be hozzájuk, aki elmondta, hogy 
a férje Erdélyben fociedző, és ilyen csodálatos szurkolást még nem 
látott. Gyakran a család kutyáját, Bellát, a berni pásztort, ismerik meg 
sétáltatás közben, így azonosítják be a díszítések alkotóit.

Ünnepnapok, világnapok, sportesemények közeledtével mindig van 
egy jó tervük, amiknek a nagy része a feleség ötletéből alakulnak ki. 
Ezeket aztán megpróbálják a hely adottságaihoz formálni, és anyagi 
lehetőségeik, szabadidejük szerint megvalósítani. Általában sok időt 
vesz igénybe a dekoráció elkészítése, a házfal és az előtte lévő szakasz 
feldíszítése, amibe a családtagok és Lili, a legkisebbik fiúk barátnője is 
be szokott segíteni. A házaspár munkájuk mellett igyekszik a közösség 
örömére tenni mindezzel, Benedek Ferenc, a férj, számítástechnikai 
hálózatok építésével foglalkozik, felesége, Benedekné Török Mária di-
etetikus. 2005 végén költöztek a Luppa Vidor utcai régi parasztházba 
egy békásmegyeri panellakásból, és alakították azt otthonná.

A kihelyezett díszek többnyire papírból készülnek, de más anyago-
kat is felhasználnak. A focilabdák például betonból voltak, izgultak is 
a tulajdonosok, nehogy valakinek kedve legyen játszani velük. Hús-
vétkor az olajoshordókból kialakított Minyonok arattak nagy sikert, 
amiket májusra átöltöztettek, és más formációba állították fel őket.

A Benedek család továbbra is törekszik az új ötleteik megvalósítá-
sára, de nem szeretnék kényszerből csinálni. Azoknak, akik hasonló 
jókedvű utcadíszítéssel próbálkoznak, sok sikert kívánnak, és kitar-
tást, ha esetleg negatív élményekkel gyarapodtak, hátha legközelebb 
nem viszik el a virágot, nem törik el a díszeket. Szeretnék, ha mindenki 
érezné azt a közösségi tudatot, hogy a dekoráció, a díszek, a virágok 
mindenkinek szépet, jókedvet nyújtanak.

N. Sz.
(Képeket köszönjük Czímer Mihálynak.)

Jókedvre derítő utcaszépítők
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Tavasz van, Szent György napja után már 
„minden vetemény mehet a földbe”, a táp-
anyaggal ellátott kiskertünk a májusi eső 
aranyától szinte berobban, készen arra, hogy 
ellásson minket táplálékkal. A termesztés 
során keletkező zöldhulladék a következő 
év növényi tápanyagforrása. Átalakulása 
a természetben lejátszódó, újrahasznosító 
folyamat része, amelyben táplálékból táp-
anyag, tápanyagból táplálék lesz. Közelről ez 
a folyamat bonyolult átalakulások sorozata, 
vasvillányi távolságból viszont egészen egy-
szerű. Egymásra rétegzünk aprított nedves 
és száraz növényi összetevőket a kertünkből, 
ezeket egyszer-kétszer átforgatjuk (a kupac 
mellé egy másik kupacra átrakjuk) az év fo-
lyamán, és kész a következő tavaszi növényi 
starter. Nagyon sok helyen olvashatunk kitű-

nő cikkeket, láthatunk képeket, videóanya-
got a komposztálásról. Kellően felkészülhet 
belőlük a kevésbé jártas kertbarát is, hogyan 
készítsünk földből aranyat.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Bizottság az alább található Totóval szeretné 
népszerűsíteni a kerti komposztálás, a tá-
panyagkörforgás, az újrahasznosítás otthoni 
lehetőségeit.

A megfejtést kérnénk eljuttatni május 26-ig 
a pilis.pomaz@gmail.com címre. A beküldők 

között újrahasznosított faanyagból készült, 
kert komposztálókeretet sorsolunk ki. 

Sok sikert, eredményes „aranykészítést”!
Nagy István

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 
elnöke

Kertünk aranya
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Április 22-én a Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Bizottság által szervezett vetél-
kedőn versengtek városunk iskoláinak ter-
mészetismereti szakkörösei. A Mátyás Király 
Általános Iskola, a Sashegyi Sándor Általá-
nos Iskola és a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 3-6. osztályos tanulóit a Teleki-Wattay 
Kastélyszálló fogadta a megméretésen. Az 
activity fődíja egy interaktív kirándulás a lá-
batlani Ökoturisztikai Látogatóközpontba. 
Az izgalmasan szoros versenyben a Sashe-
gyi iskola Természetbúvár szakköre végzett 
az első helyen, másodikként a Mátyás király 
iskola csoportja vehette át a díjat, harmadik 
helyezést pedig a Német iskola Öko munka-
csoportja érte el.

A kísérőknek és a diákoknak köszönjük a 
játékos délutánt, a helyezetteknek gratulá-
lunk!

A megnyert ökoturisztikai programra ápri-
lis 29-én a Pomáz Kft., és Hardi Péter alpol-

gármester úr felajánlásának köszönhetően 
jut el a nyertes.

Nagy István
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

elnöke

Szeretettel várjuk a művészetek iránt érdek-
lődő gyermekeket és fiatalokat a 2022/23-as 
tanévre is a szabad helyek függvényében, 
mind a négy művészeti ágban: képzőművé-
szet, modern tánc, színjáték és zeneművé-
szet. A zenetanulás iránt érdeklődők számára 
6 éves kortól klasszikus és népzenei tansza-
kainkat ajánljuk, jazz-zene tanszakunkra 
16 éves kortól várjuk a jelentkezőket.

Művészeti iskolánk honlapján – www.
twmi.hu – megtalálható az online kitölthető 
űrlap, ennek segítségével könnyedén, ott-
honról leadhatják a jelentkezést, melynek 
határideje 2022. június 3. péntek. A kitöl-
tött jelentkezési adatlapok beérkezése után 
a felvételi meghallgatások 2022. június 
13–14-én hétfőn és kedden előre egyezte-
tett időpontban zajlanak.

Honlapunkon tájékozódhatnak az álta-
lunk oktatott hangszerekről, művésztaná-
rainkról és szeretettel ajánljuk figyelmükbe 
nyári művészeti napunkat is.

Táncolj, alkoss a Nyári művészeti 
napokon
Bátorítunk minden kedves pomázi családot, 
hogy látogasson el hozzánk június 12-én, 
ezen a kora nyári vasárnapon, és járja körül 
a csodás környezetben található iskolánkat 
a kastélykert tetején! Színvonalas foglalkozá-
sokat, kis koncerteket, hangszerbemutatókat 
kínálunk minden művészeti ágban! A családi 
napon kiváló művésztanáraink kalauzolják az 
érdeklődőket.

A programot egy bemutatkozó kis kon-
certtel indítjuk majd és rövid eligazítás után 
mindenki a kedve szerint jár körbe. Modern-
tánc, színjáték, képzőművészeti és zenei elő-
képzős csoportos foglalkozások váltják majd 
egymást az épületekben és a kastélykertben, 
ezekkel egyidőben pedig hangszercsoporton-
ként különböző helyszíneken játékos hang-
szerismertetőkön vehetnek részt a családok, 
a legtöbb hangszert pedig ki is próbálhatják. 
A zene három műfajával ismerkedhetnek: 
klasszikus, népi és jazz-zene! A gyermekek 
egy névre szóló útlevéllel a kezükben járják 
be a helyszíneket, majd a program végén a 
bátor és aktív gyermekektől egy kis emléket 
ajándékozva búcsúzunk!

Táncolj, alkoss, bújj valaki más bőrébe, 
válj részesévé rögtönzött kis zenekarnak, 
fejezd ki magad!

Találkozzunk június 12-én vasárnap a 
TWMI-ben!

Föld napi 
Activit(y)ás

Felvételi a Teleki-Wattay 
Művészeti Iskolába
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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!

Szabó Lajos Gellért 2022. 03. 16
Halper Ámon Attila 2022. 03. 17
Kurcsik Hanna 2022. 03. 17
Sándor Dániel 2022. 03. 18
Dalmadi Gréta 2022. 03. 19
Szegvári Nóra 2022. 03. 21
Kovács Bálint 2022. 03. 24
Hományi Illés 2022. 03. 26
Igler Dominik 2022. 03. 31
Cserni Bíborka Izabella 2022. 04. 01
Boros Benett Bence 2022. 04. 04
Szentpéteri Zelda 2022. 04. 07

Gólyahírek



Az év negyedik hónapja bővelkedett a prog-
ramokban a Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában. Diákjaink igyekeztek a felkínált 
lehetőségek közül minél többel élni.

A Program a társadalomért elnevezésű át-
fogó egészségvédelmi szűrőprogram kereté-
ben az egészség megőrzésére, a betegségek 
megelőzésére, vagyis a prevencióra hívták fel 
a fiatalok figyelmét. Látványos anatómiai be-
mutatót élvezhettek diákjaink, amelynek segít-
ségével megismerhették az emberi test felépí-
tését és működését. Az anatómiai modelleket 
szakemberek irányításával kézbe vehették és 
bepillantást nyerhettek az emberi test belsejé-
be is. Minderre a virtuális technológia segítésé-
gével 3D sátorban, az 5 méter magas, úgyneve-
zett Anatómiai Mozisátorban került sor.

Társult programként az Országos Ren-
dőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bi-
zottságának munkatársai baleset és bűn-
megelőzési tanácsokkal látták el a diákokat. 
Korosztályuknak megfelelően mindenekelőtt 
a kerékpározás szabályaira hívták fel a gye-
rekek figyelmét, de az elsősegély-nyújtás és 
az újjáélesztés menetét is ismertették velük.

Az iskolai elődöntőt követően tanulóink 
a városi szavalóversenyen is szép helyezé-
seket értek el. Az alsósoknál az 1. osztályos 
korcsoportban II. helyezett lett Rikacsi Ale-
xander 1.a, és III. Czifra Zsófia 1.b osztályos, 
míg a 4.osztályos korcsoportban III. helye-
zett Visnyár Bence 4.a osztályos tanuló. 
Ők  könyvjutalomban is részesültek, míg a 
többiek emlékoklevelet vihettek haza.

Felsőben, az ötödikből Kálmán László, Se-
itz Arlen, Chorendzsák Zoé, Komé Viktória, 
Kosaras Béla, hatodikból Tar Bulcsú, Tóth 
Dorottya, Török Hanna, hetedikből Endrő-
di-Nagy Dániel, Farcas Florin, Simon Szonja, 
Ruskovics Patrik, nyolcadikból Császár Ráhel 
Ajsa szavalásának örülhettünk.

Simon Szonja első lett, Ruskovics Patrik 
második a hetedik évfolyamban, Császár 
Ráhel pedig harmadik helyezést ért el a város 
nyolcadikosai között.

Nagyon büszkék vagyunk valamennyi sza-
való diákunkra!

Idén is megrendeztük a bringatúrát. Cso-
bánkáról 10 órakor indultunk a pilisborosje-
női levendulás felé, a Teve szikla, az Egri vár 
érintésével.

Kötelező felszerelés volt a bukósisak, a 
kulacs és természetesen a szendvics, meg 
a nasi! 

Hatalmas elismerés illeti azokat a német 
sulis diákokat, akik a szakadó eső ellenére is 
sikeresen teljesítették a Budakalászi Tófutás 
versenyét.

Az indulók a következő helyezéseket érték 
el:

Huber Kincső 2 kör és 1 kör 1-1 helyezés
Lugosi Leontin 2 kör 7. helyezés, 1 kör 20. 

helyezés
Németh Kristóf 1 kör 14. helyezés
Huber Kende 1 kör 15. helyezés.
 
Áprilisban ezenkívül még sok program 

várta diákjainkat. Az 5. osztályosok a Ma-
gyar Zene Házában jártak. A pomázi mű-
velődési házban a Lázár Ervin program ke-
retében Az  igazságos Mátyás király című 
báb előadáson vehettek részt az alsósok. 
A Pomázi Örökség Tájház húsvéti programját 
több osztályunk is élvezte. Április 9-én pedig 
Suli-buli programot rendezett iskolánk a le-
endő elsősöknek.

D. Zs.

Iskolánk diákjai közül 6 gyerek indult a Váci 
Tankerületi Matematikaverseny dunabog-
dányi középdöntőjében: Mikó Balázs (5.b), 
Seres Barnabás (5.c), Behán Zsombor (6.b), 
Nagy Norbert (6.b), Devescovi Péter (7.b), 
Szilvássy Milán (7.a), Paár Botond (8.a) és 
Sarkadi Bence (8.a).

A március 22-én megrendezett középdön-
tőben olyan sikeresen szerepeltek tanulóink, 
hogy öten közülük az első három helyen vé-
geztek és ők továbbjutottak a váci döntőbe:

5. évfolyamon 1. helyezett lett Seres Barna-
bás, 2. helyezést ért el Mikó Balázs, 6. évfo-
lyamon 2. helyezett lett: Nagy Norbert, 3. he-
lyezett Behán Zsombor, míg a hetedikesek 
közül 2. helyen Devescovi Péter végzett.

Nagy izgalommal indultunk az április 11-i 
döntőre Vácra. Gyerekeink most is mindent 
beleadtak és ennek meg is lett az eredménye!

A Váci Tankerület legjobb matekosa lett 
6. évfolyamon Nagy Norbert! Egy hajszállal 
lemaradva, második helyen végzett az 5. év-
folyamosok versenyében Seres Barnabás! 
Gratulálunk nekik!

Ezúton szeretnénk megköszönni tanáraik 
felkészítő munkáját!

Virtuális kódex készült 
a Festészet napjára
Idén is megrendeztük a FESTÉSZET NAPI 
programot. Rendhagyó módon, az iskola év-
fordulóhoz illesztettük, az évnyitó Mátyás 
korabeli reneszánsz kavalkádjához. Ennek 
szellemében az alsós gyerekek Mátyás me-
séket illusztráltak, és kódex lapokat készítet-
tek. A felsős tanulók az évnyitóra választott 
osztálymesterségről készítettek kódexlapo-
kat, valamint Mátyás illetve Beatrix kezdő-
betűivel iniciálét. A legszebb, és az oklevéllel 

jutalmazott munkák virtuális kódex formájá-
ban is megtekinthetőek.

Lázárné Könczöl Fruzsina

Prevenció és Suli-buli a német iskolában

Matekbajnok a Mátyás suli diákja
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Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint

lapos tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468

e-mail:
badogosbela47@gmail.com

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– egyszerűsített eljárásban gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz-fűtési hálózatok kiépítését
– tervezését, teljeskörű ügyintézést
– ingyenes felmérés és ajánlatkészítés

06-30-936-8636
Kékesi Miklós ügyvezető

Gázprojekt.hu Kft.
www.gázprojekt.hu

kekesi.gazprojekt@gmail.com

Kastélyok
berendezéséhez

vásárolok festményeket, 

ezüstöket, bronzokat, 

órákat, bútorokat,

porcelánokat, stb. 

és teljes hagyatékot.

Telefon: (20) 280-0151

E-mail:

herendi77@gmail.com

Napos és előnevelt csirke kapható
a pomázi baromfikeltetőnél

Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig

            szombaton: 8–12 óráig

Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.

Telefon: (06-26) 325-869

REDŐNYÖK
(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták, gurtnicserék

javítások 
EGÉSZ NAP

Telefon: 06-30-987-1237

Ez itt az Ön
hirdetésének helye!

Az újság
6000 háztartásba jut el,

és az interneten
is elérhető.

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei

a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)

Vasárnap
9.00 Szent Liturgia

Szerda
18.00 Szent Liturgia

1-2-3. Péntek
18.00 Vecsernye

Dr. Mosolygó Péter
parókus

Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond utca 2.
Telefon: 06-30-316-6345

pomaz.görögkatolikus.hu

A református gyülekezet 
állandó alkalmai:

Hétfő: 9.30 baba-mama kör
(a hónap 1. és 3. hétfőjén)

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 esperes
Lelkészi Hivatal:

2013 Pomáz, Hősök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu

Telefon: 06-26/325-297

Római katolikus miserend
Vasárnap
  9.00 Plébániatemplom
18.00 Plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
18:00 Szent Miklós kápolna
Kedd, csütörtök
  7:00 Plébániatemplom
Szerda, Péntek
18:00 Plébániatemplom

Mogda Péter
plébániai kormányzó

Szent István Király Plébánia
Telefon: (26) 325-006

E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com 
Web: www.pomaziplebania.hu 

Evangélikus Istentisztelet

Minden vasárnap 10 órától 
a szentendrei Evangélikus 

Templomban (Luther tér 1.)

Szeretettel várják az Isten-
tiszteletre a pomáziakat is. 
Illetve az online is követ-

hető.

Lelkész: Horváth-Hegyi 
Olivér

Tel.: (20) 824-2789

E-mail: oliver.horvath-he-
gyi@lutheran.hu

Méret nettó +áfa bruttó színes 
1/1 (210 x 297 mm) + 3 mm kifutó 40 000 10 800 50 800 60 960
1/2 (178 x 134 mm) 20 000   5 400 25 400 30 480
1/4 (86,5 x 134 mm)   10 000   2 700  12 700  15 240
1/8 (86,5 x 64,5 mm)    5 250     1 415    6 665   8 000
1/16 (41 x 64,5 mm)    2 700       730    3 430   4  115
1/32 (41 x 30 mm)    1 350       365      1 715   2 055

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Kedves Partnerünk!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége



 email: levelek@naprendszer.net  -  Telefon: +36 30 996 4520   www.naprendszer.net

A 2021-ben elkészült 50%-os támogatású napelemes rendszereinkből:
MÉG SZALDÓ ELSZÁMOLÁS! HASZNÁLJA KI, AMÍG LEHET!

A KORMÁNY 50%-OS
TÁMOGATÁSÁVAL


