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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Jelentős támogatás a Dera-patak medrének
karbantartására

Ahogy az év ezen szakaszában mindig, úgy idén is elkezdődött a város költségvetésének tervezése. Lassan hozzászokhatunk, hogy az év eleje vagy vége mindig
nagyobb pályázati összeget hoz a város számára… Ezúttal a Dera-patak medrének
karbantartására érkezik jelentős összeg a Pénzügyminisztériumtól… Hamarosan
elkezdődhetnek a Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút, valamint a HÉV
parkoló megépítésének munkálatai… Többek között ezekről a témákról beszélgettünk Vicsi László polgármesterrel.

- Kezdjük talán a legfrissebb hírrel, miszerint 350 millió
forintos egyedi támogatás érkezik a Pénzügyminisztériumtól!
- A régebb óta Pomázon élők többször szembesülhettek
azzal, hogy a klímaváltozás itt a Pilis lábánál néha komoly
időjárási anomáliákat okozhat. Néha orkán erejű szelet,
néha szárazságot, néha pedig hirtelen lehulló nagy menynyiségű csapadékot hoz az időjárás. Az elmúlt nyolcvan év
statisztikái alapján egyre gyakrabban fordulnak elő a nagy,
akár több napig is tartó esőzések. 1937 után 1999-ben, majd
2010-ben volt nagy áradás a Dera pomázi szakaszán. Ebből
látható, hogy egyre gyakoribb jelenséggel van dolgunk. Az
a patak, amely a nyári időszakban akár ki is száradhat, az
ilyen esőzések alkalmával – mivel a Pilis vízgyűjtő területéről van szó – órák alatt akár négy-öt méteresre is duzzadhat. Ezért kezdtünk el azon gondolkodni, hogy a meder
rendezésével, karbantartásával segíthetnénk az áradások
alkalmával a víz útját. Évtizedekig a patak karbantartása
állami feladat volt, amit sajnos nem végeztek el megfelelően. Mi felmérettük, bejártuk, még drón felvételeket is
készítettünk a meder állapotáról és keresztmetszetéről…
Tragikus kép alakult ki! Sok helyen a nyomvonal már lakóingatlanokat veszélyeztet, hiszen az elhanyagolt mederben a víz új utakat keres és talál magának, sokszor korhadt
fák, bokrok kikerülésével. A felmérés összeállítása után Pest
Megye Önkormányzatának támogatásával egyedi kérelmet
nyújtottunk be a Pénzügyminisztériumhoz. Hála Istennek a
hosszas előkészítés meghozta az eredményét, s a tavalyi év
végén pozitív választ kaptunk, s a támogatási szerződés
aláírását követően január folyamán pénz is érkezett a város
számlájára. A meder hossza az önkormányzati területen
közel hét kilométeres, itt kezdődik meg tavasszal a munka,
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ami figyelembe veszi a növények vegetációs idejét, s vélhetőleg akár több mint egy évig is eltarthatnak majd a
munkálatok. Nem pusztán a medret fogjuk rendbe tenni,
hanem a rengeteg bekerült uszadékot, szemetet és hordalékot kell majd eltávolítanunk. Megújul két gyalogos híd,
és sok patakra telepített védőmű is. Érdekesség, hogy a
pályázat Pomáz Önkormányzatának tulajdonában lévő
patakszakaszról szól. Talán kevesen tudják, hogy a Tiszolczy telepen a Dera-patak a HÉV hídjáig állami kezelésben van. Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően azonban éppen ez a szakasz a legérzékenyebb az árvizek tekintetében, ezért az önkormányzat ezen a szakaszon saját forrásból végzi el a meder karbantartását.
- Remélhetőleg a kerékpárút és a HÉV parkoló megépítése
nem tart akár egy évig…
- Nem bizony! Karácsonykor még a fa alá tudtuk helyezni
azt a 185 millió forintot is, amit a magyar állam a kerékpárútra küldött. Így, ahogy az idő engedi – reményeim szerint akár március végén – elkezdődhet a Pomázt Szentendrével összekötő bicikliút építése. Jelenleg is a közbeszerzési eljárás folyik. Nemsokára kezdjük a tavalyi év
egyik másik vállalásának, nevezetesen az új HÉV parkoló
kialakításának folytatását. Sikeresen tárgyaltunk és megegyeztünk a MÁV-HÉV ZRt. vezetésével, s ennek köszönhetően tavaly megépült az új járda, eltávolított az elavult
kerékpártárolókat, most pedig elkezdjük a MOL kút mögötti állami területen a közel hatvan gépjármű befogadására
alkalmas parkoló kialakítását.
- A végére maradt a talán legfontosabb kérdés: mire
számíthatunk az idei költségvetés tervezésekor?
- A tervezetben a kötelező feladatokon kívül beruházásra és
felújításra nagyjából 250 millió forintja marad az önkormányzatnak. A helyzet tehát hasonló, mint az elmúlt években. A költségvetésünk nagyjából 3 milliárd forint körüli.
Idén nagy lépést tervezünk tenni a szociális támogatások
terén, ennek továbbra is egyik legfontosabb eleme, a tavalyelőtt 50%-kal megemelt tűzifa támogatási keret, mely
közel 14 millió forintot jelent. Ezen felül is több olyan szociális szolgáltatás szerepel a költségvetésben mely a lakosság rászoruló részéről kíván gondoskodni. Ugyanúgy lesznek idén is útépítési és felújítási munkálatok. A nagy projekteket pedig már említettük, de természetesen ezek mellett
vannak kisebb futó projektjeink is, mint például a Rákóczi
út csapadékvíz elvezetésének megújítása, a Mátyás király
utca teljes átépítése. Ami pedig szinte magától értetődő, folyamatosan keressük az újabb és újabb pályázati lehetőségeket, s reményeink szerint hasonló sikerekkel tudunk
szerepelni ezeken, mint az elmúlt években.

Karácsony és
szilveszter kicsit később

Talán sokak előtt ismert, hogy a szerb közösség ünnepei
tizenhárom nappal később tartandóak, mint azt az ország
egésze teszi. Ennek gyökerei a Julián-naptárhoz vezethetők vissza, mely számítás már elég jól megközelítette az év
valós hosszát, de 128 évenként mégis okozott egy napnyi
eltérést. A lassú csúszás egyre nagyobb gondot okozott az
egyházi ünnepek kapcsán, ezért került sor a XVI. században a Gergely-naptár bevezetésére.

Mindezek alapján tehát később jön a Mikulás, később van
karácsony és szilveszter. Időrendi sorrendbe véve az eseményeket, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
ezúttal is megtelt a városháza nagyterme, amikor is a gyerekek
Deda Mraz-t vagyis a télapót várták. Idén immár tizedszer
került sor a pomázi szerb templom udvarán a Badnyak (tölgyfaág) meggyújtására. Hagyományteremtő céllal elevenítette
fel ezt a szokást a közösség, s nyugodtan leírhatjuk, hogy sikerrel, hiszen január 6-án immár jóval többen álltak a tűz körül
forralt bort kortyolgatva, amikor Miliszavity Lyuboszav atya
ráhelyezte a tölgyágat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Lukijan Pantelity Budai Szerb Ortodox püspök is. Régi hagyomány a pomázi szerb ortodox közösségben, hogy karácsony
napján – január 7-én - a gyermekek vertepet (betlehemest)
adnak elő, melynek az ünnepi liturgiát követően a templom ad
helyt. Karácsony után pedig mi sem természetesebb következett január 13-án a hagyományos szilveszteri bál, ahol a hajnalig tartó mulatságon több százan vettek részt, s ünnepelték
együtt a pravoszláv újévet.

HÁZUNK TÁJA

2019 első polgárőri
beszámolója

A 2018-as év végén kezdtem meg polgárőri szolgálatomat, s
ahogy az tavaly talán már hagyománnyá vált, az idei év
januárjának első péntek estéje is a polgárőri szolgálatban telt.
Verebes Istvánné - vagyis Kati mama - parancsnok asszony
eligazítása után elindult az esti szolgálat. Kiemelt figyelmet
szenteltünk a hóesésben a Dera utca környékére. A város végi
buszfordulóban sajnálatosan újfent a szomszéd településről
érkező "drogfogyasztókat" találtunk. A lassú víz partot mos
elve alapján előbb figyelemfelhívó jelleggel körbesétáltuk
őket többször, majd beszélgetésbe próbáltunk elegyedni velük... Reménytelen kísérlet volt, ami után hirtelen távoztak.
Végigjártuk a játszótereket, közintézményeik környékét és az
állomást. Köszönhetően a nemrégiben meghozott helyi rendeletnek - mely este 10 óra után zárvatartást írt elő a meleg
konyhával nem rendelkező árusítóhelyeknek - itt csak buszra
és taxira várakozókon kívül mást nem találtunk. Pár héttel
ezelőtt még italozók és bandázók vették birtokba ilyenkor az
állomást, mára azonban nyomukat sem találni! Este 11 óra
körül pusztán azzal a kisfiúval találkoztunk, aki egyedül sétált,
s kérdésünkre, hogy merte tart ilyenkor, illedelmesen azt
válaszolta: a nagymamától haza. Fontos dolog a gyermekek
önállóságra nevelése, a korlátait finoman feszegető majdnem
kamaszfiú apjaként ezt a mindennapjaimból tudom... De azért
a távolból a természetes aggódással figyeltük, hogy a fiú
hazaérjen. Nem sokkal később a piactéren találtunk egy jó
állapotú kerékpárt a bicikli tárolóba állítva, de nem kikötve. A
csomagtartóra akasztva találtuk a bicikli zárat. Ma reggel viszszamentem, havasan de ott volt a kerékpár. Miután a kedves
lottós hölgy is megerősítette,hogy nem tudja ki a gazdája
betoltam a piac térnél lévő SzSzK épületébe... Remélhetőleg a
gazdája - ha olvassa ezen sorokat - érte megy majd. Késő
éjszaka gyönyörű hóesésben fejeztük be a járőrözést.
Vicsi László polgármester, polgárőr

Esőbeállókat telepítettek
a HÉV-megállókba

A MÁV-HÉV esőbeállókat telepített a H5-ös HÉV-vonalon
Budakalász–Lenfonó és Pomáz megállókba.
A karácsony előtt átadott utasvárók illeszkednek az egységes
budapesti arculatba, mivel a főváros legtöbb villamos- és
buszmegállójában ilyen típusú esőbeállók alatt várakozhatnak
az utasok. Ezek kiépítése hosszú távú beruházás, amely több
ütemben valósul meg. 2019 első negyedévében Szentistvántelepen, Budakalászon, valamint Rómaifürdőn létesülnek hasonló esőbeállók. A telepítési munkákkal párhuzamosan folyamatos az előkészítés valamennyi HÉV-vonalra vonatkozóan. Az új várók kiépítésének célja, hogy az utasai számára
biztosítsa a színvonalas és kulturált várakozási feltételeket a
MÁV-HÉV.
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária Ilona

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

2019 első testületi ülése
Ezévi első rendes testületi ülését tartotta Pomáz város
önkormányzata 2019 január 22-én. A képviselőknek
az újév első ülésén is volt bőven megtárgyalni valójuk,
s hoztak jópár, a város életében igen fontos döntést.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület irodában
(Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
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
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982

Vicsi László Csaba polgármester

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

Nagy Attila István

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

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselője.
Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu
Minden hónap első csütörtökén 18 órától a Szent
Miklós téri Karitász Házban tart fogadóórát.

Koncz Szilvia

Független képviselő
Minden hónap második hétfõjén fogadóórát tart
Tel: 06-20-327-4007

Hardi Péter Pál (LMP)

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

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Fogadóóra: minden hónap utolsó keddjén 18 órától
19-ig helye: Pomázi Művelődési Ház
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Azonban mielőtt a döntések lényegi részére rátérnénk,
sajnos muszáj papírra vetni, hogy a testületi vitakultúra
mit sem változott a tavalyi évhez képest. Az ellenzékbe
szorult képviselők idén sem képesek konstruktivitásra,
számukra minden kifogásolható, ami a városban történik.
Ékes példája volt ennek Andrásné Murányi Borbála fogadatlan prókátorsága, mely sokadszorra a tűzoltósággal
volt kapcsolatos, bár ők ezt nem kérték... Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlése elfogadta a
2018-as költségvetését, melyben év végén már nem volt
szükségük egy tavaly igénylet extra támogatásra. Ezt még
a tavalyi év közben kérték, s meg is kapták volna az
önkormányzattól, ám időközben a gazdálkodásuk úgy
alakult, hogy a városvezetés és az új parancsnok az ominózius összeg 2019-es évre történő átcsoportosítását látták a legjobb megoldásnak. A képviselőasszony annak
ellenére mindezt az önkormányzat hibájának róta fel... De
ez csak egy példa, szinte minden testületi ülésről lehetne
ilyennel szolgálni... Történt azonban érdemi munka is,
mint azt a bevezetőben is említettük! Így a testület döntést hozott olyan fontosabb kérdésekben, mint az új
gépjármű parkoló kialakítása a HÉV állomás mellett, a
Dera-patak medrének rendezése a Pénzügyminisztériumtól kapott 350 millió forintos pályázati összegből,
elfogadták a Teleki-Wattay kastélyt üzemeltető Pomázi
Zenekastély Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervét, Stampf
József személyében új külsős bizottsági tagot választottak
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságba, illetőleg arról is,
hogy a Sashegyi iskola hamarosan ismét birtokba veheti
azt a telket, ahol korábban a kültéri tornapályája volt.

ÉVFORDULÓ

A református templom
kétszáz éves jubileumát ünnepelték

A Református Egyház Pomázi Gyülekezetében 2019
januárban igazán jeles alkalmat ünnepeltek. A templom
használatba vételének 200. évfordulóját ülték, a református hívek ugyanis 1819. január 24-én vették birtokba az
oratóriumot.

Nyilas Zoltán vezetésével. A szót ezek után Dr, Szabó István
püspök vette át, aki fohásza során köszönetet mondott azért,
hogy Isten immár kétszáz éve hajlékot ad ebben a házban a
pomázi gyülekezetnek.

A helyi közösség 2019. január 27-én vasárnap 15.00 órakor
tartott ezen alkalomból hálaadó istentiszteletet, melyen Nyilas
Zoltán esperes és sok meghívott vendég mellett a gyülekezetben szolgált Dr. Szabó István, a Magyarországi Református
Egyház Dunamelléki református egyházkerületének püspöke
is. Az eseményen csordultig megtelt a református templom,
így rengetegen hallhatták Sántha János főgondnok köszöntését, majd az apostoli köszöntést Nyilas Zoltán tolmácsolásában. Ezt követte a hittanosok szolgálata, majd a főének
- Szívünkben kettőséggel imádkoztunk ezért az alkalomért,
hiszen a pomázi gyülekezetünk felett érzett örömbe egyházkerületünkben leégett kollégiumunk miatt keserűség és szomorúság is vegyült - mondta. - De az Isteni gondviselést egész
életünkben tanulva tudjuk, hogy mi az a jó, amit az Isten a
rosszból is a javunkra fordít. S így van ez fordítva is, hiszen az
ünnepbe is vegyülhet rossz. De az ünnep azért van, hogy
feledtesse a rosszat, begyógyítsa a sebeket. S ilyen nevezetes
ünnepen bizton feledjük a rosszat, s gyógyulnak sebeink. Úgy
üljük meg a jubileumot, hogy az szívig ható legyen, s vezessen
minket tovább az életünkben, akár itt a gyülekezetben, akár
máshol.
A püspöki fohász után igehirdetés, imádság, úri imádság, a
Psalmus kórus szolgálata és Múltunk dióhéjban címmel
Könczöl Dánielné visszaemlékezése is szerepelt a hálaadó
istentisztelet programjában, melyet szeretetvendégség zárt e
jeles napon.
Pomázi Polgár 7

VALLÁS

Az igazságot szeretetben, békességgel és
szentséggel kell követni!

Tanúságtétel volt az idei évben is Pomázon és Csobánkán, január 21-től hat napon át együtt imádkozhattak, elmélkedhettek a római katolikus, a református, a
görög katolikus, az evangélikus és a szerb testvérek. Az
imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Az
igazságra és csakis az igazságra törekedj…”

kimetszett ige, melyet az imahét jelmondatául választottak,
minket is kimetsz az időnkből és a körülményekből, és Isten
elé állít. A 21. versben azt olvassuk, hogy „ne plántálj magadnak berket vagy fát” – azaz bálványt – az oltár köré. „Ne

Az Imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti
napok. Ezt a dátumot még 1908-ban Paul Wattson javasolta.
Ezek a napok fogják össze a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időszakot. Ezért szimbolikus jelentőségű is ez
az időpont. Az idei ökumenikus imahét mottója Mózes
törvénykönyvéből származott, s így szólt: „Az igazságra és
csakis az igazságra törekedj…” Az ószövetségi szakaszból
készíts és ne állíts magadnak oszlopot sem: gyűlöli azt az
Úr, a te Istened.” Ez a bálványoszlop a szerencse, a hatalom,
az önimádat. A bálványrengetegből pedig nem sarjad élet,
csak hazugság és jogtalanság. Az igazság követése parancs.
Ehhez Pál apostol hozzáteszi, hogy az igazságot szeretetben,
békességgel és szentséggel kell követni. „Azt kell követni,
aki igaz volt minden tekintetben: Jézus Krisztust.”Az idei
imahét is az összefogásról, a felekezeteken átívelő hit erejéről szólt. A pomáziak idén tehát ennek szellemében járták
az imahét istentiszteleteit és keresték fel egymás templomait, s mindenütt nagy szeretettel fogadták a más
felekezethez tartozó híveket. A közös misék után mindenhol
szeretetvendégség fogadta a híveket. Kivétel nélkül minden
helyszínen – legyen az akár a szerb, a katolikus, a református templom, vagy a Szent Miklós kápolna – a szeretetről, az
összefogásról, a közös ima és a felekezetek közötti
összetartozás erejéről hallhattunk a legtöbbet.
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KÉPRIPORT

Magyar Kultúra Napi lelki vigasságok

Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar
nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét - a Himnuszt. Az idei évben a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár munkatársai egész délutánt átölelő
eseményt szerveztek ezen alkalomból január 19-én,
Magyar Kultúra Napi lelki vigasságok címmel.

Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában, könyvtárban, faluban,
városban valamiképpen megemlékeznek Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar kultúráról. Így volt ez Pomázon is, ahol
idén január 19-én, a Művelődési Házban került sor a megemlékezésre. Az idei Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvény ezen alkalommal is szinte teltházas volt.
Már a kezdéskor, azaz délután három órakor szép számmal
gyülekeztek az érdeklődők, akik az egész délutános műsorfolyamban Kép és Betű címmel válogatást láthattak a
Budapesti Metropolitan Egyetem Tervezőgrafika és Képi
ábrázolás szakos hallgatóinak munkáiból, élvezhették a
Teleki-Wattay Művészeti Zeneiskola előadását, az 50 tagú
Szentistvántelepi gyermekkórus vendégszereplését, Séra
Anna és Szikora Balázs zongorán és vibrafonon előadott
kiskoncertjét, valamint Kiss Eszter, a Katona József Színház
művészének ünnepi műsorát. Ezen felül egy időutazás során
visszapillantást kaptak a Himnusz születésének korába Németh Pákolicz Tamás közreműködésével, vagy éppen irodalmi teaházban illetve irodalmi játszóházban tölthették el
kellemesen az időt.
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DIÁKHÍREK

Igazgatói 5 év
mögöttem és 5 év
előttem

Központi írásbeli felvételi
vizsga a Sashegyiben

Immár 3. alkalommal szerveztük meg a központi írásbeli
vizsgákat a 8. évfolyamosok számára. Évről évre többen
adják be intézményünkbe írásbeli vizsgára való jelentkezésüket. Január 19-én 82 diák adott számot tudásáról magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A diákokkal izgultak szüleik, de a felügyelő tanárok is. Reméljük, jól sikerültek a felvételi dolgozatok! Minden vizsgázónknak további sok sikert kívánunk a felvételi eljárásban!
Szikra Petronella, igazgatóhelyettes

Iskolakuckós alkalmak

A Sashegyi Iskola intézményvezetőjeként áprilistól szülési
szabadságra mentem családunk új tagjának érkezése okán.
Egy gyönyörű, csodaszép időszakon vagyok túl, mert 2019.
januárjától újra munkába álltam. Az otthon töltött időszak
sok-sok babázással és valódi feltöltődéssel telt.
Mindemellett nyomonkövettem az iskola ügyeit, mert
tudtam, hogy az idő gyorsan telik, és hamarosan vissza kell
térnem. Éppen ezért a tavaly nyáron történt iskolaudvari
térkövezésprojektet jómagam szerveztem a tervezéstől
kezdve a kivitelezésig. Továbbá a megbízott intézményvezetővel napi egyeztetésben voltunk, mely mind a
kettőnknek hasznos volt. Kolléganőm ezt mindenképp segítségként élte meg, én pedig úgy térhettem vissza most
januárban, mint aki el sem ment. Az otthon töltött időszak
arra is jó volt, hogy végiggondoljam az elmúlt intézményvezetői ciklusom eredményeit, és felkészüljek a
következő 5 év terveire. Ugyanis ebben a tanévben jár le az
intézményvezetői 5 éves kinevezésem. Még az ősszel lezajlott a következő 5 év időszakára vonatkozó szavazás
mind a tantestület, az önkormányzat, a szülői munkaközösség oldaláról egyaránt. Ezúton is szeretném megköszönni mindenki támogatását, mivel egyöntetűen támogatták az újbóli kinevezésemet. Igyekszem a jövőben is rászolgálni a bizalomra. Éppen ezért már most szeretném
beharangozni és egyben megköszönni Polgármester Úrnak,
hogy a régen is az iskola használatában lévő területet viszszakapjuk, amit az iskola tornapályájaként használtunk.
Ebben az évben pedig igyekszünk felújítani, és ismét a gyermekek használatába bocsájtani. Szóval mindig van mit tenni
a közösségért.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató Sashegyi
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2019 januárjától elkezdődnek intézményünkben a már
hagyományos, iskolakuckós alkalmak. Kéthetente, péntek délutánonként szeretettel várjuk leendő kis elsőseinket, hogy találkozhassunk velük, és megismerhessük
őket.
Mert nem csak ők kíváncsiak ránk, mi is mindig nagyon
izgulunk, hogy vajon hány gyermek szeretne az adott évben
sashegyis lenni. Mert sashegyisnek lenni jó! Olyannyira,
hogy én például 1990 óta vagyok sashegyis. Ezzel szoktam
viccesen köszönteni a gyerekeket. Ez pedig úgy lehet, hogy
ide jártam általános iskolába, aztán ide jöttem vissza tanítani
is. Tizennégy éve dolgozom itt, és még mindig rajongással
tudok beszélni és mesélni az intézményről. Szóval kicsit
elfogult vagyok. De ez így rendben is van! Szóval szeretettel várunk minden gyermeket és szülőt az előttünk álló
kuckós foglalkozásokra, mindenkinek készülünk elfoglaltsággal.
Nagy Koppány Lászlóné, igazgató Sashegyi

DIÁKHÍREK

Nyelvvizsgára készülünk a német suliban

A német iskola pedagógiai programjában kiemelt helyen
áll a német nyelv magas szintű oktatása. Nem titkolt
célunk, hogy olyan nyelvtudást adjunk a tanulóknak,
ami használható, vagyis idegen nyelvi szituációban
kommunikációra alkalmas. Ettől az évtől kezdve iskolánkban a diákoknak lehetőségük van a német nyelvi
diploma (DSD 1- Deutsches Sprachdiplom) megszerzésére.

Mit jelent a kiemelt hangsúly? Azt, hogy az első évtől
kezdve heti 5 órában tanulják a gyerekek a német nyelvet.
Ez eleinte játékos, dalos, mozgásos nyelvoktatást jelent.
Folyamatos német nyelvhasználattal igyekszünk még hatékonyabbá tenni ezeket az órákat. Egyre nagyobb teret nyer
a digitális pedagógia is a nyelvoktatásban. Ma már nagyon
jó applikációk vannak arra, hogy a tanulók igazán élvezzék
a nyelvi teszteket, szótanulást, feladatokat. Az órai munkán
kívül folyamatosan keressük a nyelvközegben való nyelvgyakorlási lehetőségeket, többmillió forintos pályázatokat
írunk, aminek eredményeként a családi kassza minimális
terhelésével tudják a tanulók Németországban, Ausztriában
gyakorolni a nyelvet.
4. osztálytól kétévente belső mérést tartunk, ahol 4. osztályban az A1, 6. osztályban az A2, 8. osztályban pedig a B1
szint elérését mérjük. Így elérhető, hogy a nyolcadikosok jól
megalapozott, meggyőző némettudással rendelkezzenek
anélkül, hogy drága különórákat kellene venniük. Teljesítményüket az úgynevezett 1. szintű DSD Német Nyelvi
Diploma vizsgával koronázhatják meg. (a „DSD” a német
„Deutsches Sprachdiplom”, azaz „Német Nyelvi Diploma”
kifejezés rövidítése). A 45 évvel ezelőtt elkezdett projekt
keretében Németország határain kívül eső állami, illetve
magániskolák tanulói is megszerezhetik ezt a nyelvi tanúsítványt. Hét éve, hogy Magyarország is csatlakozott a
projekthez és a kiválasztott általános iskolák végzős tanulói
számára bevezette e páratlan lehetőséget. A nyelvvizsga
országos koordinációs és vizsgaközpontja a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja lett.
Iskolánk rövid várakozás után, ettől az évtől megkapta ezt a
lehetőséget.
DSD I nyelvvizsgát jelenleg a világon 65 országban tesznek.
A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú
nyelvvizsgának felel meg. Az írásbeli vizsga részei: olvasott
szöveg értése (60 perc), hallott szöveg értése (60 perc) és
írásbeli kommunikáció, (75 perc) egy hétköznapi témáról
saját tapasztalat és vélemény bemutatásával, valamint 4
megadott vélemény saját szavakkal történő összefoglalásával. Az írásbeli vizsgát minden iskolában ugyanazon a
napon tartják, ebben az évben március 14-én, melyeket nem
az iskolában, hanem központilag értékelnek. Az írásbeli

vizsga után áprilisban minden tanuló külön-külön teszi le a
szóbeli vizsgát. A 15 perces szóbeli vizsgán a tanuló társalgást folytat hétköznapi témákról (pl.: család, szabadidő,
hobbi, barátság, háziállatok, iskola, ünnepek), majd előadja
az általa kiválasztott és feldolgozott témát. Erről készíthet
plakátot, amit saját előadásával mutat be, vagy a mai kornak
megfelelően számítógépes prezentációt, ahol nemcsak
nyelvtudásáról, de digitális kompetenciájáról is számot
adhat. A vizsgabizottság ezután még rövid beszélgetést folytat a diákkal témájáról. A diplomákat legkésőbb június végéig továbbítják Németországból az iskoláknak.
Sokan kérdezik tőlünk, hogy mi a helyzet az angollal? Természetesen ennek a nagyon fontos nyelvnek a tanulására is
van iskolánkban lehetőség 4. osztályos kortól. Mi némettanárok mosolyogva fogadjuk, hogy gyerekeink milyen könynyen veszik az akadályokat az angol elsajátításában. Tudjuk,
hogy a talán nehezebbnek mondható német után a „rokon
nyelv“ elsajátítása nem lesz megerőltető a gyerekeknek,
amit ők a legnagyobb boldogsággal és elégedettséggel fogadnak.

Ha kíváncsiak az iskolában folyó munkára, látogassanak
meg minket megújulóban lévő weboldalunkon (pomaz
nemet.sulinet.hu), kövessenek a facebookon, vagy jöjjenek
el személyesen ovi-suli buli foglalkozásainkra (febr. 23.
szombat de., márc. 30. szombat de.), illetve nyílt napunkra
(márc. 27.)! Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt!
Balog Ilona Katalin
intézményvezető
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HÁZUNK TÁJA

Luppa portrékat hagyományoztak a szerb
egyházra az örökösök

Felemelő eseményre került sor 2018. december 23-án
Pomázon, a vasárnapi görögkeleti templomban tartott
szentmisén. A pomázi Luppa-Mandics családok örököseinek képviseletében a Madai fivérek a szerb egyháznak
adományoztak három gyönyörű portré festményt.

- Fivéreimmel és az USA-ban és Németországban élő unokatestvéreinkkel történt elhatározásból egy ajándékozási
szerződés keretében bátyám, Dr. Madai Gyula képviseletében a szerb egyházra hagyományoztuk Luppa Péter,
Luppa Vidor és Luppa Szvetozár 1888-ban készült és
szakműhelyben frissen restaurált, nálam őrzött portréit –
vágott bele a történet elmesélésébe Madai Gábor.
A liturgia keretei között a Szimics Milos emlékére tartott
gyászmise előtt került sor a képek megszentelésére és ünnepélyes átadására.
- A tervek szerint a hálaadó márvány Luppa-emléktábla mellett fognak elhelyezésre kerülni ezek a portrék a templom
falán – folytatta az örökös. Bátyám, Dr. Madai Gyula rövid
beszédet is mondott a templomban, melyben elmondta:
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a pomázi LuppaMandics családok örököseinek képviseletében itt állhatunk
e szent helyen, ahol elődjeink hitüket odaadó módon gyakorolták és nagylelkű adományaikkal kiemelkedő módon
járultak hozzá a pomázi szerb templom és egyházközösség
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fenntartásához és fennmaradásához. Öröm számunkra látni,
hogy még mindig sokan érdeklődnek a Luppa-Mandics
történeti örökség után és reméljük, hogy Luppa Péter, Luppa
Cvetozár és Luppa Vidor 130 évvel ezelőtt készült és újólag
restaurált portréinak adományozásával Luppa Paulina ma
élő egyenes ági leszármazottjaiként e történeti örökséghez
szerény lehetőségeink keretei között mi is méltóan hozzájárulhatunk. Az adományozást a Luppa testvérek utáni 4.
generációt képviselő unokatestvérek együttesen határozták
el, így Mandics Konstancia, Ifj. Dr. Mandics Péter (Dr.
Mandich Péter gyermekei), Csőváry Ágota (Mandics
Melitta még élő gyermeke), Madai Gábor, Madai Géza és
Dr. Madai Gyula (Mandics Nadina gyermekei). A Madai
fivérek ezt az alkalmat arra is fel kívánták használni, hogy
édesanyjuk, Mandics Nadina emlékének adózzanak, aki a
sors hányattatásai közepette e templom falai között találta
meg mindenkor lelki békéjét és özvegységében haláláig
készítette a poskurát, vagyis a szent kenyeret szeretett temploma számára. Köszönetet mondunk Esperes úrnak, Sajn
Lázárnak, Raczkó Andrásnak és „posztumus” Csobán
Cvetusnak, az egyházközség tagjainak, valamint dr. Golub
Ivánnak bíztatásukért és segítségükért, amely lehetővé tette,
hogy ez a közös visszaemlékezés családunk elődjeire, a
pomázi szerb gyülekezet kiemelkedő támogatóira méltó
körülmények között létrejöhessen.

KULTÚRA

Legyenek részesei eme határokat eltüntető
szépirodalmi ünnepnek!

Világszerte immár tizenötödik alkalommal rendezik meg
az össznemzeti Wass Albert-felolvasást, azt a 25 órán át
tartó, határokat eltüntető szépirodalmi ünnepet, mely
mindenhol a magyar összefogás és a magyar szellemiség
megerősítésének jegyében zajlik! Idén február 22-én is
ezen hagyományok megőrzésére és ápolására készül a
Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület, amikor a szépirodalmi ünnep megrendezését tervezi. A tervekről, az öszszefogásról és a szervezésről Sarkadi Attila, az egyesület
elnöke beszélt lapunknak.
- A tavalyi esemény megnyitóján Nyilas Zoltán református
esperes megnyitó beszédében emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy nem az a magyar, akinek a nagyapja az volt,
hanem az, akinek unokája is az lesz! Majd hozzátette: nem
az a keresztyén, akinek a nagyapja az volt, hanem az, akinek
az unokája az lesz! Vélhetőleg a szervezők is így gondolják,
s épp ezért szánták el magukat az idei évben is erre a gigászi
feladatra…
- Erre a szép és nemes feladatra! De, hogy a kérdésre válaszoljak, mélyen egyetértek az idézett gondolatokkal! A Pilisi
Nemzeti Keresztény Egyesület hitvallásával teljes mértékben egyező a magyarság és a kereszténység értékeinek megőrzése. Egyesületünk 2017-ben épp ezért csatlakozott
először a Wass Albert felolvasó misszióhoz. Ez az esemény
már több mint egy évtizede hagyományosan csaknem 100
településen egy időben indul a Kárpát-medencében és szerte
a világban, ahol nagyobb magyar közösségek élnek. Rendezvényünknek Pomázon idén is a katolikus közösségi ház
ad otthont. A tavalyi évben 100 jelentkező olvasott fel a 25
óra alatt, nagyjából 20 perces időintervallumokban váltva
egymást. A látogatóink, hallgatóink száma elérte a négyszáz
főt. Az eseménnyel igyekszünk a településünkön is hagyományt teremteni! A megnyitó és a záró esemény vonzza
mindig a legnagyobb érdeklődést. Az esemény fővédnökei
idén Lejtényi Emmanuel plébániai kormányzó és Nyilas
Zoltán református esperes úr lesznek, s rendezvényünket
idén is Vicsi László polgármester úr nyitja meg.
- A fővédnökök és a város vezetőjének szerepvállalásából is
látszik, hogy nem pusztán az egyesületük gondolja komolyan globalizáció közepette a magyarság értékeinek, s
azok megőrzésének fontosságát…

- Tavaly is csodálatos élmény volt az együtt töltött huszonöt
óra! Wass Albert zsenialitása, magyarsága rengeteget adott
nekünk! Wass Albert munkásságának huszonöt órán tartó
megidézésével lelkileg töltődünk fel, s ez a feltöltődés hoszszú ideig erőt ad nekünk, mint ahogy erőt ad nekünk a
fővédnökök, a városvezetés és a látogatók, érdeklődők támogatása is. A pomázi Wass Albert 25 felolvasó est motorja
Óváryné Herpai Dóra, akihez befutnak a jelentkezések, ő
koordinálja a eseményeket, de tagságunk minden tagja fogaskerékként vesz részt a rendezvény sikeres lebonyolításában. A katolikus közösségi házat korabeli stílusban
rendezzük be, minden tagunk hoz valamit, amivel hozzájárul a megfelelő miliő megteremtéséhez.
- Az előző évben a felolvasások során az erdélyi író
munkásságának nagyon sok részlete került terítékre a fajsúlyos, nehéz gondolatoktól kezdve, a gyönyörű tájleírásokon
át, a könnyedebb regényességig vagy éppen a gyerekeknek
szóló mesékig. Idén is hasonlóan átfogó képre számíthatunk?
- Ha megengedik, szólnék pár szót a felolvasó est felépítéséről, amelyből kiviláglik, hogy valóban megpróbáljuk
Wass Albert munkásságát átölelni idén is. Huszonöt órában,
felváltva 3 házigazda fogadja a vendégeket. Óváryné Herpai
Dóra, Molnár Szilárd és jómagam leszünk ezek a házigazdák, de nem egyes egyedül tesszük ezt, hiszen lesznek
segítőink is! Az egyesület tagjai kettesével, négyórás váltásban vállalnak szerepet a házigazda mellett. Teával, pogácsával kínálják a hallgatókat… Persze, mindez mit sem érne
a felolvasók nélkül, akik között idén is üdvözölhetünk helyi
és országos ismertséggel bíró művészeket is. Az irodalmi
nap keretein belül a regény- és novellarészleteken kívül különböző hangszerekkel megzenésített verseket is hallgathatunk, és természetesen ebben az évben sem marad el a
gyermekeknek szánt meseblokk. Végezetül engedjék meg,
hogy némileg szerénytelenül elmondjam: Sok-sok videót
megnéztem az elmúlt években írófejedelmünk 25 órás felolvasó missziójáról szerte a világban, szerintem a pomázi az
egyik legszebb, legnagyobb élményt nyújtó esemény…
Csak bíztatni tudom az olvasókat, hogy legyenek részesei
eme határokat eltüntető szépirodalmi ünnepnek!
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HÁZUNK TÁJA

Tisztelt Lakosság!

Az időjárás előrejelzés alapján az idei télen még többször előfordulhatnak havazások, amelyek nem kerülik el
a városunkat. Az erősebb havazásokra az önkormányzat
igyekszik előre felkészülni, tájékozódik az előrejelzések
alapján, sót raktároz és helyez ki ládákban illetve készenlétbe helyezi a hókotrókat is.

A havazásos időszakban igyekszünk járhatóvá tenni az
intézményi ingatlanok előtti járdaszakaszokat valamint
Pomáz városát átszelő 1112 számú út (Árpád Fejedelem
útja, József Attila út és Beniczky utca) azaz a Magyar Közút
Nonporfit Zrt. kezelésén kívüli mellékutakat is.
Sajnos sok olyan hely van a környezetünkben, ahol a hó eltakarításában az önkormányzat nem tud részt vállalni, segíteni hiszen az a lakók feladata, kérjük tehát hogy havazásos időszakban:
- az ingatlanuk előtt a járdaszakasz és kapubejárók síkosság
mentesítését végezzék el, illetve folyamatosan tartsák fenn,
és amennyiben a szomszédos ingatlanban idősebbek laknak
azokat segítsék a hó eltakarításában,
- a hó ellapátolását úgy végezzék el, hogy ne a közútra, vagy
a szomszédos ingatlan elé halmozzák fel azt, és
- a gyűjtő és a meredek utcában a gépjárműveikkel lehetőség
szerint álljanak be az udvarukra, ne szűkítsék le a hókotró
nyomvonalát,
Előre is köszönjük, hogy a fentiekkel segítik az Önkormányzat által megbízott cég a hókotrását, a város lakóit biztonságos hazajutását és a mentő, a szemétszálló és egyéb
járművek balesetmentes közlekedését!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan észrevétele, bejelentése van, kérjük minden esetben a pomaz@pomaz.hu-ra
jelezzék a hivatal felé.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Pomázi Polgármesteri Hivatal
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Disznóvágás és
hódisznóépítés a
Kevély táncegyüttesnél

Január második szombatján felejthetetlen élményekkel gazdagodhatott, aki részt vett a Kevély táncegyüttes által szervezett disznóvágáson a Magyar Várban. Már kora reggel
elkezdődött az esemény. Még a disznó is érezte, hogy hamarosan hurka lesz belőle, alig akarta megadni magát. De
végül győzedelmeskedtek a kevélyes apukák. Az anyukák
sürögtek-forogtak a konyhában, mindenki segíteni akart, és
valahogy kivenni a részét a feladatokból. Mert egy disznóvágás nem kis feladat. Az érdeklődő gyerekek is segédkezhettek, de aki inkább hóembert akart építeni, arra is volt
lehetőség, hiszen volt hozzá alapanyag. A jó hangulatot nem
is lehet kellően leírni, amit tetézett a csűrben folyó táncház
élőzenével a Dunazug együttes jóvoltából. Petrás Mária
moldvai dalokat énekelt és tanított a hallgatóságnak. Születtek hóemberek, hódisznók. Volt sok nevetés és móka, és
végül több asztalnyi végtermék. Rengeteg hurka, kolbász és
disznóság tornyosult az asztalokon a munka végeztével,
melyet majd egy újabb, közös alkalmon fog elfogyasztani a
táncegyüttes és szüleik. A programot a közös gulyás- és
pörköltebéddel koronáztuk meg, melyhez még énekeltünk is
hegedűszó mellett.
Nagy Koppány Lászlóné Kevély táncegyüttes-vezető

Házassági felkészítő

FELHÍVÁS

házaspárokkal ismerkedhessenek meg, akik küzdelmes, de
boldog, másokra figyelő és egymással őszinte kapcsolatban
élnek, és segítségükkel készüljenek fel saját házasságukra.
Plébániánkon a jegyesoktatás február 6-tól, április 10-ig
tart, heti rendszerességgel, szerdai napokon az esti órákban
(20-22.00), a plébánia közösségi termében. A tíz alkalomból
álló előadássorozatot csoportos beszélgetés, játék és páros
beszélgetés teszi teljessé – mindez Emánuel atya, néhány
előadó házaspár és segítő házaspárok közös szolgálata. A
felkészítés anyagait a Családok Jézusban Közösség dolgozta ki. Segítségükkel már sok száz pár készült fel házasságra.
A jelentkező párok vállalják a tíz alkalmon való részvételt,
és hogy ezeken az estéken teljes időben jelen vannak. (Ennek hiányában nem tudjuk vállalni a felkészítést.)

Az életre szóló házasság két felnőtt ember legnagyobb
története. Az, hogy hogyan írják ezt a történetet, a két
szereplőn: a nőn és a férfin múlik.
A Pomázi Szent István Király Plébánia a családi élet szépségének felfedezése érdekében felkínálja, hogy az egyházi
házasságra gondoló fiatalok a jegyesoktatás során olyan

A részvételhez szükséges az előzetes
bejelentkezés.
Kapcsolat:
2013 Pomáz, Templom tér 8.
E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com
Telefon és fax: 26 / 325-006

Pomázi Polgár 17

NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

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 mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Szabó Natasa
- Várady Zoé

2018.12.20

- Urbán Gábor

2018.12.23

- Bordás Ramóna Mária

2019.01.02

- Horváth-Ott Janka Matilda

Február 3. vasárnap16.00-tól
Kevély Táncház

Február 8. péntek 16.00-tól Tátika

Február 9. szombat 9.00-tól 12.00-ig
Bababörze
Február 10. vasárnap 15.00-től
Nosztalgia délután
Február 14. szerda 14.00-től
Véradás

Február 15. péntek 15.00-től Glomb Global Művész Brancs kiállítás megnyitó

Február 16. szombat 18.00-tól Ivancsics
Színház - Előttem az élet
Február 24. vasárnap 15.00-től
Nosztalgia délután

Márciusi előzetes

Március 1. péntek 19.00-től
Csányi Színház - Hogyan értsük félre a
nőket?
Március 3. vasárnap 16.00-tól
Mazsola és Tádé - bábszínház

Március 10. szombat 18.00-tól Ivancsics
Színház - Olympia

Állandó programok:
gyerek angol, moderntánc, alakformáló
torna, turbó izom 40+, hatha jóga, karate,
gyógytorna, festőiskola, szenior tánc,
holdvilág dalkör, kártya-klub, nosztalgia
tánc, ingyenes jogsegély, egyensúly torna

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház parkolójában
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2018.12.19

- Mészáros Flórián

- Molnár Márton Attila

Február

2018.12.18

2018.12.20
2018.12.30

- Nagy Balázs Zsombor

2019.01.03

- Németh Marcell

2019.01.08

- Szabadka Levente

2019.01.04

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

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

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-18 óráig
Szombaton:
8-12 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Február
10-én 8.00–20.00-ig
Viktória
17-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
24-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
Március
3-án 8.00–20.00-ig
István Király
10-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke
kapható!

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

Szemüvegkeretek 25 %
kedvezménnyel!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 imaóra (páratlan heteken)
18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

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

REDŐNYÖK

Víz- és szennyvíz
bekötések tervezését
(telken belül is), valamint
meglévő kutak (ásott,
fúrt) vízjogi fennmaradási
engedélyeztetését
vállaljuk!
Clever Water Bt.
Tel: 06-20/390-7598
E-mail:
smartwaterbt@gmail.com
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(9:30 Csobánka, templom Dávid atya)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Lejtényi Emánuel
plébániai kormányzó

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288
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 u. 2.
06-30-316-6345
pomaz.gorogkatolikus.hu
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