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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Négyszázmillió forintos állami támogatás az
Alcsevica városrész közművesítésére

Az év vége az adventi készülődésről szólt, az egész város karácsonyi díszben pompázott,
s mi már-már azt hittük, hogy az év legjelentősebb eseményein túl vagyunk... Lassan
azonban már hagyománnyá válik, hogy az év végi Magyar Közlönyök egyikében olyan
hírre bukkanhatunk, ami bizony igencsak bőkezű karácsonyi ajándéknak számít. Erről
az ajándékról és a 2017-es évi tervekről beszélgettünk Vicsi László polgármesterrel.
hetőleg meg tudjuk építeni a teljes ivóvíz hálózatot, ki tudjuk fizetni a területtel kapcsolatos vízbázis fejlesztési hozzájárulást erre az évre, valamint a tervezési költségek is
megtérülnek. Ezzel a beruházással a terület értékesebbé válik és a megélénkült ingatlanpiac számára vonzóbb lesz.
Tehát két lényeges konklúziót lehet levonni ebből a támogatásból. Először is könnyebben és drágábban lehet
értékesíteni az ott lévő önkormányzati telkeket, és az
ezekből befolyó bevételből lehet további fejlesztéseket
eszközölni a város elmaradottabb területein. Másodszor
pedig, az itt közművesített területeken a következő években,
vagy akár évtizedben is felépíthetünk olyan álmokat, mint
egy többcélú sportcsarnok, vagy egy tanuszoda.
- Térjünk vissza kicsit a múlthoz, a tavalyi és a tavalyelőtti
évhez!

- Tavaly a két ünnep között jelent meg a Magyar Közlöny
azon száma, melyből hitelesen kiderült városunk 400 millió forint célzott támogatást kap új óvoda építésére. Idén
nem kellett a karácsony utánra várni…

- Igen, hiszen a 2016/215-ös közlöny tette közhírré, hogy
Pomáz 400 millió forintos állami támogatást kapott az Alcsevica városrész közművesítésére. Igazán örömteli hír volt
ez így az év utolsó napjaiban. Persze a támogatás nem az
égből pottyant! Hosszú előkészítési és lobbi folyamat vége
ez a közlemény, melyért sokat dolgoztunk. Sokan tudják,
hogy az Alcsevica terület története már tizenöt éve húzódik.
Nagyon-nagyon sok pénzbe került és még mindig jelentős
önkormányzati ingatlanvagyont rejt magában ez a terület.
Ha hosszú távon gondolkodunk, csak ezen a városrészen
van az önkormányzatnak olyan fejlesztési területe, amelyre
akár egy sportcsarnok vagy egy uszoda, vagy éppen egyéb
közintézmény elférne. A tavalyi évben megpróbáltuk az
ivóvíz és csatornatársulat létrehozását, de olyan horribilis
összeget mutattak a végszámok, amit sem a tulajdonosok,
sem pedig mi, az önkormányzat nem tudtunk betervezni a
költségvetésünkbe. Ennek megfelelően kerestük meg a Belügyminisztériumot és kértünk a közművesítéshez vissza
nem térítendő állami támogatást. Ezért nagy öröm, hogy a
kormánydöntés után négyszázmillió forintot kaptunk a
városrész közmű fejlesztésére. Ebből a pénzből remél4 Pomázi Polgár

- Már a 2015-ös év is olyan év volt, amikor nem válságot
kellett menedzselnünk, s nem az adóssággal küzdöttünk! Az
első olyan év volt, amikor megmutathattuk, hogy ha nincs
megkötve a kezünk, akkor tudunk szép és hasznos, az egész
település életében fontos dolgokat megvalósítani. Ilyen volt
kétség kívül a Hősök tere körforgalom megépítése, de a
nyolc középület energetikai korszerűsítését is ide kell soroljuk, s említhetnék még rengeteg mindent, ami abban az
évben valósult meg. S, tartható volt ez a lendület 2016-ban
is! Az elmúlt két évben rengeteget fejlődött a város! Még
akkor is tényként közölhető ez a kijelentés, ha akadnak
olyan képviselők, akik ezt nem így látják... A fejlődéshez
azonban elengedhetetlen, hogy jó kormányzati kapcsolatokat ápoljunk, hiszen beruházásaink és fejlesztéseink többsége állami illetve EU-s támogatással valósulhatott vagy
valósul meg. Nagy reményekkel vághat neki városunk a
2017-es évnek, ezt talán nem is kell indokolni az újabb év
végi örömhír okán.
- Egy kicsit azért mégis indokolná a nagy reményeket?

- Nyár elejére szeretnék teljes mértékben felújítani a gyermekorvosi rendelőt. Továbbra is az a tervünk, hogy idén
szeptember elsején egy új, hatcsoportos óvodát adunk át a
város lakóinak. Valamint ebben az évben biztosan ki kell
derülnie beadott pályázataink sorsának. Ilyen fontos pályázatunk a Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút, az
új bölcsőde, a közterületi futópályák, valamint a Mátyás
Király Általános Iskola külső hőszigetelése. Természetesen
az idén is tervezünk útépítéseket, parkosításokat, de mindezen terveink majd csak a jelenleg készülő költségvetésben
kristályosodnak ki.
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Misszió és
adománygyűjtés

Élelmiszer gyűjtési
akció az Auchanban

Karácsony és szilveszter
kicsit később

A budakalászi Auchan áruházban, 2016. december 9, és 10.-én,
tartós élelmiszer és adománygyűjtést szervezett az SZSZK
Család és Gyermekjóléti Szolgálat. Sok adományt, felajánlást
kaptunk. Karácsonyra osztottunk lisztet, cukrot, rizst, tésztát,
olajat, kekszet, tejet, szaloncukrot, mogyorót, gyümölcsöt a rászorulóknak. Maradt még készletünk, amiből a nehéz téli hónapokban segítünk a nélkülöző családoknak. A jól sikerült
akciót hagyományteremtőnek szánjuk, ha elfogynak a készleteink megismételjük.
Ez úton is szeretnénk megköszönni az Auchan áruháznak a lehetőséget, és az aktív segítséget, valamint a gyűjtésben résztvevő középiskolás diákok munkáját, végül, de nem utolsósorban az adakozó vásárlóknak a felajánlásokat!
Boldog Új Esztendőt kívánnak a Szolgálat Munkatársai!

Idén is folytatódott a misszió és az adománygyűjtés Pomázon a
Coop áruház előtt Erdődi Ferenc atya vezetésével. Közel 1000
kilogramm élelmiszer gyűlt össze, és ezt a hatalmas mennyiségű
élelmiszert a rászoruló családok között osztották szét. Jó tudni,
hogy Pomázon ennyi kedves és adakozó ember él.

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 nyolcadszor
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.

Idén is ajándékozott az
Elit Security és a
Pomázi Polgárőr
Egyesület

Az ajándékozáson részt vett Vicsi László polgármester, aki
köszöntötte a megjelent családokat és méltatta a két szervezetet,
hogy évről évre megajándékoznak nagycsaládosokat. Három
nagycsaládos kapott ajándékokat, köztük egy polgárőr családja,
ezáltal is elismerve a pomázi polgárőrség munkáját. A szerencsés családok egy-egy 100.000 Ft. értékű Auchan ajándékutalványt is kaptak. Az ajándékokat átadta Verebes Istvánné a
Polgárőrség részéről, valamint Fischer József az Elit Security
részéről. Öröm volt látni a gyermekek arcán a mosolyokat az
ajándékok láttán.
Pomázi Polgár 5

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.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik 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.

Ez történt

Az újév elején mi sem természetesebb, mindenki előre
tekint, s bizakodva néz a jövőbe. Azonban egy év elmúlásával nem árt némi számadást is adni: mi is történt városunkban 2016-ban. Most csokorba gyűjtöttük az év
néhány fontosabb eseményét.

400 millió forint célzott támogatás új óvoda
építésére

Még a 2015-ös év végén, a két ünnep között jelent meg a
Magyar Közlöny azon száma, melyből hitelesen kiderült városunk 400 millió forint célzott támogatást kap új óvoda építésére. A 2016-os év tehát jól kezdődött, hiszen évek óta
tudjuk, hogy a lakosság dinamikus növekedése mellett az
óvodai férőhelyek száma nem teljes mértékben kielégítő.
Ehhez kapcsolódott azon törvényváltozás is, mely szerint minden harmadik életévét betöltött gyermeket óvodai ellátásban
kell részesíteni. Bár sok, és mostanra szépen felújított óvodánk

Ternovszky Béla

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

Művelődési Házban tart fogadóórát
Vicsi László 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

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

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
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi
Művelődési Ház
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van, de ezek bővíteni nem lehet, így égető szükségünk volt egy
új épületre, amely ráadásul ki tudja váltani a Sashegyi iskola
tornapályáján elhelyezett konténereket. Minderre a tervek szerint idén szeptember 1-én kerülhet sor, amikor is átadásra kerül
az új óvoda.

Új játszótér a Sashegyiben

Tavasszal négymillió forintos, EU-s játszótér létesült a
Sashegyi suliban. „Nagy szükség volt erre a fejlesztésre, mert
az előző fölött igencsak eljárt az idő – mondta Nagy Koppány
Lászlóné igazgató -, és persze mindig keressük a lehetőséget, hogy a gyerekeknek
örömet szerezzünk. Persze a
szándék önmagában kevés
lett volna, ha a polgármester
úr nem támogatja a projektet
hárommillió forinttal. Ezúton szeretném megköszönni
neki, a szülőknek és a kollégáknak is az anyagi támogatást, hiszen a hiányzó egymilliót nekik köszönhetjük.”

Nem Pomáz lett a kötelező felvételi körzet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei
Tankerülete májusban kezdeményezte a Csobánkai Petőfi
Sándor Általános Iskola megszüntetését és ezzel egy időben
azt is, hogy a csobánkai tanköteles diákok számára a pomázi
általános iskolák jelentsék a kötelező felvételi körzetet.
Mindez az 1-8. osztályosok megoszlásában 37 tanuló elhelyezését jelentette volna Pomázon. Az önkormányzat és a

2016-ban Pomázon

városvezetés határozottságának köszönhetően mindez nem
valósult meg, s a nehezen kezelhető csobánkai gyerekekből
pusztán néhány került Pomázra.

Ingatlancsere a Kállai Bau Kft-vel

Nagy port kavart városunkban
a Kállai Bau Kft. által létrehozni kívánt kőzúzó üzem.
Emlékezhetünk, lakossági fórum, rengeteg felesleges riogatás övezte a cég Pomázra
költözését. Mindezek ellenére
az önkormányzat tudomásul
vette a lakosság igényeit, s
megoldást talált arra, hogy a
nagy port kavart kőzúzó üzem
ügye egy ingatlancserével
rendeződjön. „Hónapokig tartó tárgyalássorozat után, mint
polgármester, s mint a Tiszolczy telep egyéni képviselője bízom abban, hogy ez a
megoldás a lehető legjobb a város lakói számára, hiszen a tárgyalások végén a Kállai Bau Kft. vezetése belement abba,
hogy elcseréljük a Tiszolczy telephez közel eső eredeti telkét
egy jóval messzebb levő önkormányzati ingatlanra – mondta
Vicsi László polgármester. - Ugyan ez ötmillió forintjába
került a városnak, de ha rosszul tárgyaltunk volna, s nem a
megoldás felé tereltük volna a résztvevőket, akkor ez az
összeg akár 60-80 millió forint is lehetett volna. Ami külön
eredmény, hogy ezt a képviselőtestület egyhangúan szavazta
meg. Ennél jobb megoldást senki sem tudott kínálni!

Megújult a Teleki-Wattay kastély

A megújult Teleki-Wattay kastély ebben az esztendőben
kiemelkedő mennyiségű rendezvénynek adott otthont, egyre
több pomázi látogatja. Nagy élmény volt több száz pomázival
szurkolni a magyar válogatottnak az Európa bajnokság
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évét is ünnepelték egyben a jelenlévők. Vicsi László polgármester beszédében méltatta az új iskolaigazgatót, gratulált
neki a közös sikerekhez, valamint elismerését fejezte ki a
szülők, diákok és egyéb önkéntesek egész nyári munkáját
említve az iskola megújulásáért. Beszédében elmondta, hogy a
tornapályára elnyert pénzösszeggel együttesen több mint 32
millió forintot költött a közelmúltban és idén nyáron az
iskolára az önkormányzat.

Idén is nagy siker volt Pomáz Város napja

A hagyományosan megrendezésre került Pomáz Város napja
színes programokkal várta a városlakókat. Kicsik és nagyok is
megtalálhatták a maguknak megfelelő szórakozást. Ezen a
napon mindenki a várost, a közösséget ünnepelte. Idén
szerencsére a remek időre sem lehetett panasz!

Negyedszázados testvérvárosi kapcsolat

Október elején öt napos túrára indult Pomáz város testvérvárosi delegációja azzal a
céllal, hogy megerősítse a
huszonöt évvel ezelőtt ratifikált szerződést OberhausenRheinhausennel. A delegációban részt vett városunk jelenlegi és korábbi polgármestere,
Vicsi László és Kulin Imre, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként Szlávikné Katona Mária, képviselőtestületünk jó néhány tagja, intézményvezetők, önkormányzati dolgozók, s a TWMI
vegyeskara.

1956-os Emlékbizottság támogatásával újult
meg a pomázi 1956-os emlékpark

A Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány az 1956-os emlékév keretében az
1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett.
Pomáz Város Önkormányzata pályázott és nyert 15 millió Ftot a Pomáz, 1956-os emlékmű és környezetének rendezése a
forradalom 60. évfordulójának méltó megemlékezése céljából.
A 15 millió Ft-os támogatás vissza nem térítendő. Önrészként
Pomáz Város Önkormányzata 5 millió Ft-al járult hozzá a
pomázi 1956-os emlékpark környékének rendezéséhez.

Ünnepi díszbe öltözött
a város!

nyolcad döntőjében, s hasonló élmény volt részt venni immár
nyolcadik alkalommal a György Ádám kastélyakadémia koncertjein. Itt is jó volt látni, hogy több mint hatszáz zenét és
művészetet szerető ember töltötte meg a kastély parkját.

Megújult a Mátyás Király iskola
tornapályája

A Mátyás Király Általános Iskola évnyitóján, Molnár-Bruder
Géza igazgató nyitóbeszédével nagy sikert aratott, többször
taps szakította meg. Felavatták az új pályát és időkapszulát is
helyeztek el az iskola udvarán. Az iskolaépület meglétének 35.

A készülődés hetei mindig
felemelőek, s ilyen felemelő
alkalmakon vehettünk részt
advent időszakában a város
több pontján. A központi helyszín a városháza, és a művelődési ház, de az állomás
melletti kettős keresztnél is
minden hétvégén meggyúltak
az adventi gyertyák. A legnépszerűbb rendezvény pedig
idén a Mikulás látogatása volt.
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60 év után előkerülhet a nemzetőr fegyver
Petrovits Lajos 56-os nemzetőr a forradalom 60. évfordulóján Pomázért
kitüntetető címet vehetett át Vicsi László polgármestertől.
zörrent a kapu, összekapaszkodtunk, hogy na jöttek értem.
Féltünk az állandó házkutatásoktól, igyekeztünk minden
fényképet, igazolványt, levelet eltüntetni.
Novemberében jött egy régi iskolatársam egy nagy vöröskeresztes Csepellel, hogy gyertek, viszlek ki benneteket! A
fiam 14 hónapos volt, a szüleim idős emberek, én voltam az
egyedüli gyerek. Nem tudtunk volna kint maradni. A roszszabb is jobb itthon. Csak később tudtuk meg, kik mentek,
vagy maradtak.
A polgármester azt mondta, hogy tavasszal egy fémkeresővel megpróbálják megkeresni a hatvan éve elásott
fegyvert. A gyerekkoruk és a fiatalságuk is háborúval,
nélkülözéssel, félelemben telt.

- Ott ahol a családban szeretet van, a szeretet felhozza az
embert. Össze kell tartani a bajban. A munka is átsegített a
bajon. A feleségem fiatalon énekelt a templomi kórusban és
benn volt a minisztérium énekkarában is Csordás Ágival
együtt, akivel három évig kollégák is voltak. Tölgyes atya
vegyeskarába is nagyon sok olyan fiatal járt, akik ott ismerkedtek meg és később házasságot is kötöttek. Rajtunk
kívül ilyenek voltak a Csordásék, Bednárék, Nemesék.
A helyi és az országos történelmi eseményeket lapunk több
részes sorozatban ismertette. A pomázi megemlékezések
részeként a művelődési házban nyilvános közönségtalálkozón vettek részt a kor nemzetőr szemtanúi. Lajos bácsi viszszaemlékezéseiben mindig megjelenik a család, a szertő
hitves jelentősége.

- Hatvankét éve élünk boldog házasságban. Mi szegényen
kerültünk össze. 20 éves voltam, a nejem 19 amikor összeházasodtunk.
Gyűjtögettünk, édesanyám élelmezett bennünket és az anyósomékkal együtt laktunk a Szőlőtelep utcában, amikor
megszületett Péter fiam. Akkora volt a konyha, hogy ha két
ember bement, a harmadiknak ki kellett jönni- tette hozzá
Rozi néni.
A családi élet indulását nem könnyítette az „önként vállalt” békekölcsön.

- Apám B-listára került és nem kapott munkát mert hadiüzemben dolgozott.
Sok túlórám volt a gyárban és szóltak, hogy jegyezzek 1500
Ft. békekölcsönt. Mondtam, hogy vegyünk el egy nullát,
mert nem tudok többet fizetni. Fiatal házasok voltunk gyerekkel. Felhívtak hogy gondoljam meg. Úgy megdolgoztak,
hogy meggondoltam és jegyeztem.
56 végén feloszlatták a nemzetőrséget. Ha valakinél fegyvert találtak, az a halálos ítéletét írta alá.

- Azt mondtam, hogy az én 48 mintájú karabélyommal ne
lőjenek le senkit!
Még a feleségem sem tudta, hogy nem adtam le a fegyvert.
Apámmal szétszedtük a puskát, hátizsákba raktuk és kivittük a susnyárba , ahol elástuk. Később, vagy három évig ha
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A falon most is egy 1927-es történelmi Magyarország kép
a trianoni határokkal, Hiszek eggyel, Himnusszal,
Szózattal. A „nem kommunista szellemmel” nem volt
gond?

- Laci fiam katona volt, s amikor jött haza vasárnap, látta,
hogy a Vas tanár úrnak nincs ministránsa, odaállt katonaruhában ministrálni. Mi otthon olyan nevelést kaptunk, amin
az 50-es évek sem tudtak változtatni. A gyerekek nem felejtik azt, amit otthonról hoznak. Én soha nem voltam párttag.
Háromszor hívtak a párt irodába, ahol mindig azt mondtam,
hogy gondolkodom rajta. A gyanakvás, a félelem mindig ott
volt. Az emberek nem bíztak egymásban.
Több mint negyven évig dolgoztam a hajógyárban és
amikor a 90-es években tönkrement, a személyzetis felhívott, hogy mutat valamit. Valaki lefényképezett, amikor a
körmenetben a Vass tanár úrnak tartottam a baldahint. A
személyi kartonomban ott a fénykép és a megjegyzés, hogy
klerikális beállítottságú.
Mostanra viszont nagy család veszi önöket körül.

- A családban három gyerek, nyolc unoka és két dédunoka
van.. Sokat tevékenyekedünk. Kertészkedünk, de szívesen
lejárnék a művházba pingpongozni is, ha maradna időm. A
hajógyárban pigpong és kerékpárversenyt is nyertem.
Hogyan fogadta a kitűntetést?

- Az elismerés meglepett. Hárman maradtunk régi pomázi
nemzetőrök..
1992-ben Für Lajostól kaptunk emlékérmet. Nagyon szépen
megköszöntem, jól érzem így magam. Mindig nyugodtan
hajtottuk le a fejünket. Soha nem tettünk olyat, amit megbántunk volna.
gs

Találkozás a lovasíjásszal

KULTÚRA

Kaszás Géza A lovasíjász című film rendező producere a
film DVD-megjelenése kapcsán járt Pomázon.

Úgy gondolta, mindegy, hogy ebbe döglik bele, vagy pedig
ezért.

Misszió
Kaszás Gézát színészként és rendezőként ugyanaz az ambíciózus lelkesedés hajtja.
A Független Színpad a szükségből kovácsolt erényt: majdhogynem díszlet, jelmez és kellék nélküli előadásaik bármelyik üres szabad, vagy zárt térben megéltek. A szakma által
is elismerten magas művészi színvonalon, igazi színházi
missziót teljesített a társulat. Farmernadrágos Rómeó és Júliájukat több száz gimnázium és művelődési ház látta vendégül.

A filmet ismételt közönségtalálkozóval februárban újra láthatják Pomázon!
gs

Az elsőfilmes rendező nem a főzőműsorok alatt ismerte meg
a színház-és filmművészetet. Tagja volt annak a társulatnak,
amely a Szegedi Nemzeti Színházból a művészi létbizonytalanságot vállalva, követte menesztett mesterét. Ők voltak
a Független Színpad. Ruszt József fiatal társulata a nyócker
legendás alternatív szórakozóhelyén, a Fekete lyukban talált
otthonra.

A filmet három évig forgatták, magyarországi és külföldi
helyszínekkel.
A narrációban megjelennek a címszereplő lovasíjász módszertanának alapelvei, a felkészülés, a gyakorlás, a próbák
és a versenyek, valamint az őstörténet kutatás iránti érdeklődés és a bizonyosság keresés utáni vágy. Az akadémia
vezetője a film során hangsúlyozott harmóniáról, tudásról és
technikáról csak akkor beszélhet hitelesen, ha film végén, a
versenyen, ahol összejönnek világ vezető műhelyeinek
oktatói, ő lesz a befutó.

Pomázi kapcsolat
Ebben az előadásban a Pomázon élő színművész, Bagó
Bertalan volt Rómeó, míg Kaszás Géza Mercutiót alakította. A legendás társulat tagja volt a pomázi Fehér Juli-Juhász
Károly művész házaspár is. Juhász Károlyt egy egész ország
ismerheti a „Kossuth Rádió hangjaként”.

A lovasíjász és a lovasíjászat
A film főszereplője Kassai Lajos, a Magyar Köztársaság
Érdemrend tisztikeresztjével és a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett lovasíjász világbajnok, négy Guenniess csúcs tulajdonosa, akinek módszerét szerte a világon
alkalmazzák.

Kassai Lajos sikeres ember. Sikeres az üzletben és eredményes a sportágában. Tizenöt hektáros birtokán a legkülönbözőbb állatok élnek természetes harmóniában. A kezdet
persze nagyon nehéz volt. Nagyon sok sikertelen próbálkozása volt, amíg sikerült elkészítenie őseink íját. Jó íjász
akart lenni, nem pedig sikeres.
Pomázi Polgár 9

ÜNNEP

10 Pomázi Polgár

ÜNNEP

Pomázi Polgár 11

DIÁKHÍREK

Karácsonyi hírek a német suliból

December a gyerekek egyik kedvenc
hónapja. Tele vára-kozással, csodával,
mesével. A német nemzetiségi iskolára
egész évben jellemző a családias
hangulat, de ezt a hónapot igyekszünk
az ünnepvárás jegyében a szokásosnál
is meghittebbé tenni.

Nagyon régi hagyomány már iskolánkban a hétfői adventi éneklés. Minden adventi hét első napján a reggeli
sorakozónál egy-egy osztály tanár nénijével együtt meggyújt egy gyertyát az
adventi koszorún, német és magyar
dalok éneklése közben. Az ismert dallamokhoz a többiek is szívesen kapcsolódnak.
December 1-jén megtartottuk hagyományos adventi barkácsdélutánunkat. A
gyerekek 10 különböző helyszínen készíthették el a nekik legjobban tetsző tárgyakat, melyek karácsonyi ajándéknak
is kiválóan megfeleltek. A délután végén
szívet-lelket gyönyörködtető tárgyaknak
örülhettünk.

December 5-én ötödik osztályosaink
osztályfőnökük kíséretében a Szamos
Marcipán Múzeumot látogatták meg
Szentendrén. A gyerekeknek a karácsonyi betlehem és a sok mesefigura tetszett a legjobban.
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Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája „Építsük fel mézeskalácsból városunkat” pályázatán. Boldogan értesültünk róla, hogy az ELSŐ helyezést
szerezték meg. Gratulálunk!

December 6-án reggel a Diákönkormányzat jóvoltából a Mikulás és krampusza fogadta az iskola kapujában tanulóinkat. Szaloncukrot adott az érkezőknek.
Ezen a napon a testvérosztályaink kis
műsorral, apró ajándékokkal lepték meg
egymást.
Negyedikeseink az ovisokat is
megörvendeztették kedves műsorukkal,
apró meglepetéssel.

Alsó és felső tagozaton egyaránt lezajlottak a hagyományos Mikuláskupák.Vera néni vezényletével alsósaink
szenzációsan szerepeltek a sportversenyen.

Nagy örömünkre igen sokan látogattak
el december 17-én iskolánkba, az OVISULI Buli második foglalkozására. Az
ellátogató ovisok mézeskalácsot sütöttek, báboztak, karácsonyi énekeket tanultak, kézműveskedtek. Szüleik ez idő
alatt közelebbről megismerkedhettek az
iskolával. A következő alkalom február
11-én lesz, amikor farsangolni fogunk.
8. osztályosaink Polyák Mária osztályfőnök koordinálásával indult a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Örömmel tudatjuk, hogy rengeteg munkánk meghozta gyümölcsét, iskolánk a
2017-es évben immár hivatalosan is
viselheti az ÖKOISKOLA címet!
Következő decemberi eseményünk a
20-i karácsonyi vásár volt. A gyerekek
kézműves apróságokat árulva gyűjtöttek
egy kis zsebpénzt az ünnepekre, illetve
szerezték be meglepetéseiket. Olyan
osztály is volt, amelyik a maga készítette
termékekkel az osztálypénzt szaporította.
21-én elérkezett 2016 utolsó tanítási
napja. A karácsonyi műsort, mint mindig
a 2. osztályosok adták. Az ünnepségen
jelen volt Csordás Tiborné Ági néni is a
Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatot képviselve. A gyerekek egy
hagyományos régi karácsonyi ünnepi
estét mutattak be, a készülődéstől az
ajándékozásig. A tanulók műsora után a
tanárok meglepetése következett, akik
karácsonyi dalokat adtak ajándékba a
jelenlévőknek. A műsor végére megérkezett a Jézuska, és a Diákönkormányzat képviselője átvehette a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Napsugár Alapítvány közös ajándékát,
egy nagyméretű kivetítőt, amin a diákok
és szüleik az iskolai élet eseményeit
követhetik majd nyomon.
Az iskola valamennyi tanulója, dolgozója és a magam nevében köszönöm, hogy
figyelemmel követték iskolánk életét.
Tegyék ezt 2017-ben is, itt, illetve weboldalunkon és a Facebookon.
Kívánok nagyon boldog, szeretetben és
sikerekben gazdag új évet mindenkinek!
Balog Ilona Katalin

Adventi jótékonysági
gála

DIÁKHÍREK

Bábszínház,
a határtalan képzelet
gyermeke

A Manu-Art bábcsoport idén az ötödik életévébe lépett. Hagyományosan, minden karácsony előtt megörvendeztetjük
iskolánk tanulóit az adott évben elkészült bábelőadással.
Idén két produkciót is bemutattunk, mivel igen magas a
bábozó gyerekek létszáma. A három kismalac című mesét
láthatták, mellyel az ORFK Országos Bábversenyén II.
helyezést értünk el. Kifejezetten az alkalomhoz illően
Marék Veronika Kippkopp karácsonya c. meséjét állítottuk
„asztalra”. Mindkét mesét asztali bábjátékra írtuk át.
December 9-én megtartottuk hagyományos adventi gálaműsorunkat a Pomázi Művelődési Ház színháztermében. Az
énekkar nagyon szép adventi kórusművel nyitotta meg az
estét. 10 osztály lépett fel különböző műsorszámokkal. Volt
hagyományos pásztorjáték, reneszánsz tánc, hangszeres előadás, karácsonyi versfüzér. A jelenetekben a gyerekek maguk is megfogalmazták, mi a fontos igazán: a szeretet, az
egymásra figyelés, a törődés, az együtt töltött idő. Az előadást a 8. osztályosok a „What a wonderful world” c. ismert
dallal zárták, amely jól illeszkedett az ünnep hangulatához.
Köszönjük kollégáinknak a gyerekek felkészítését, amely
lehetővé tette, hogy ilyen színvonalas, meghitt karácsonyi
műsor részesei lehettünk.
Szikra Petronella, igazgatóhelyettes SASHEGYI

Iskolakuckó

Utóbbinál a gyerekekkel együtt készítettük a figurákat is .Jó
volt látni, ahogy az általuk készült bábok a kezükben megelevenednek, hiszen így könnyebben azonosultak saját bábjuk karakterével. A bábszínház a határtalan képzelet
gyermeke. Igazi művészet, mely azon nyelven születik, amit
mindenkiért, mert a megértés színtere az érzelem.
Madár Péterné, bábcsoportvezető

Karácsonyi vásár a
Sashegyiben

Sikeres volt iskolánk idei első iskolakuckós foglalkozása,
december elején. Ezt a programsorozatot a leendő elsősök,
azaz még óvodások számára rendezzük meg havi 2 alkalommal egészen a tavaszi beiratkozásig. Már az első alkalom megmutatta, hogy nagy az érdeklődés, aminek nagyon
örülünk. Ezek az alkalmak mindig jó lehetőséget adnak az
ismerkedésre. Jómagam is szeretek személyesen beszélgetni
szülőkkel, leendő szülőkkel. Így terveim szerint - ahogy az
elmúlt években -, most is minden kuckón jelen leszek, ezzel
is biztosítva a személyes találkozás lehetőségét. A szülőket
és gyerekeket pedig várjuk nagy-nagy szeretettel. A programok időpontjai megtalálhatók iskolánk honlapján.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

December 19-én a Sashegyi Iskolában karácsonyi vásárba vártuk a gyerekeket és a szülőket. A vásár jó lehetőség
volt arra, hogy apró karácsonyi ajándékokat szerezzenek be az érdeklődők.
Ezen a délutánon a tornatermünk megtelt asztalokkal,
melyeknél az osztályok tagjai, valamint a szülők kínálták
szebbnél szebb, finomabbnál finomabb portékájukat. Karácsonyi díszeket, dekorációkat, kiegészítőket, mézeskalácsot, mézeskalács házikókat és sok-sok olyan apró dolgot
lehetett ekkor beszerezni, melynek valamennyien örülnénk.
Mint kiderült, néhány termék el sem jutott a vásári asztalokig, mert az adott osztályba járó gyerekek azonnal megvásárolták a szülők által készített kis csodákat. A hatodikosok jóvoltából az osztálytermükben kialakított hangulatos teaházba is beülhettek a vásározók a mécsesekkel
díszített asztalok mellé egy kicsit beszélgetni, pihenni.
Bízunk abban, hogy sok nálunk megtalált ajándék szerez
majd örömet karácsonykor.
Barta Éva igazgatóhelyettes
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Karácsonyi hangulat a
Mátyásban

Meghitt esténk volt az iskola
fennállásának 35. évfordulója
jegyében, köszönet érte a
szervezőknek, segítőiknek,
támogatóinknak és mindenkinek, aki eljött, és ezzel is
varázslatossá tette a hangulatot!
Az előkészületek már hetekkel korábban elkezdődtek:
az osztályok megtanulták és
gyakorolták a dalokat, a pedagógusok szünetekben próbáltak a produkciójukra, Gréti néni volt tanítványai péntek
esténként próbára gyűltek össze, iskolánk minden tanulója
behozott egy-egy befőttes üveget és osztályonként egységesen kidíszítették.
Ma már kora délután elkezdődött az udvar hangulatossá
varázsolása: a rengeteg mécsest kitették a sportpálya köré,
kifeszítették a hatalmas papírcsillagokkal díszített kordont,
és az óriás adventi koszorú is a helyére került.
A mécsesek meggyújtása után a pedagógusok énekével
kezdődött a műsor, majd Gréti néni tanítványai adták elő
betlehemes játékukat. Vezetésükkel vonultunk át a sportpálya köré, ahol a koszorú gyertyáinak meggyújtása közben
közösen énekelt mindenki. Ezután az épület felé fordítottuk
tekintetüket, ahol Mező Robi rendszergazdánk segítségével
Molnár-Bruder Géza igazgató úr köszöntötte Írországból az
egybegyűlteket. A kivetítőn megjelent igazgatónkat hatalmas taps köszöntötte.
Ady Endre: Karácsonyi rege című versét Szabó Gyula előadásában láttuk, hallottuk, majd Az isten pénze musical
egyik dalát énekelhettük közösen. Az est zárásaként zsíros
kenyér, forró tea és forralt bor várta kedves vendégeinket.
Igazán kellemes, meghitt esténk volt! A sok segítő mellett
köszönjük a két főszervezőnek: Bruckerné Mikula Ildikónak
és Gillinger Lászlóné Gréti néninek!

András napi vásár

Ismét nagy lelkesedéssel készültek az osztályok a hagyományos András napi vásárunkra. A sütemények és üdítők
mellett szép számban válogathattunk az ötletes kézzel
készült ajándékok között is. Köszönjük a rengeteg
felajánlást, amivel a szülők és gyerekek hozzájárultak a
vásár sikeréhez! Külön köszönet a szervező Gillinger Laci
bácsinak, aki koordinált és átlátta, ami a külső szemlélőnek
káosznak tűnhetett!
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Több mint félmillió
forint a Katalin Bálon
A Szülői Munkaközösség ismét sikeresen rendezte meg
2016 november végén a Katalin bált, amelynek belépőivel elsősorban a Pomázi Mátyás Király Általános
iskola udvarának rendezésére gyűjtött. A rendezvény
alatt a Művelődési Ház megtelt jókedvű szülőkkel,
tanárokkal és támogatókkal, akikkel együtt nagyon
kellemes estét tudhatunk magunk mögött.
A zenét a ZanziPartyDance szolgáltatta. A több mint 60
tombola ajándék felajánlások között idén nem egy nagyobb
értékű is volt: a Kompas utazási iroda 2 éjszakás szállást
ajánlott fel a Thermana Park Lasko négycsillagos szállodájában Szlovéniában (2 felnőtt 2 gyermek részére), de
ezen felül egy Wellnes hétvégét is ajándékozott két főre
belföldön. Az István Király Gyógyszertár vérnyomásmérőt,
a körcsomópontnál lévő COOP 10 000 Ft értékű ajándékkosarat, a Szabó ékszer 10 000 Ft értékű kupont, a
ReGeGiros 20 000 Ft készpénzt és négy 5000 Ft értékű
utalványt ajándékozott a közösségnek tombola nyereményként. A sok-sok támogató között ott volt az ICO, a
DrogerieMarkt, a Kőhegy Patika, a Vörösmarty Gyógyszertár, A Nilworkt Kft., a NIL Fitness, Színpompa festékház, a Botanic, A Jutka Papír írószer, a Golden- Éden
Kft., a Vizimanó Kft., a Pomoptik Bt., a Flott étterem, a Női
Gardrób, A Szökő Cukrászda, a Caffé Bonbon csokoládébolt, az Igazi Oliva Bolt, az Nagy Gábor Autósbolt, a
Hajni Virág, a Márti Virág, a Tímea Virág, a Lily Gyermekruhabolt, a Csikóvár étterem, 1.b osztály, a 3.a és a 8. c
osztály, Ségér Mihály, és nem utolsó sorban a TARGET
Security Kft. aki vigyázott ránk! Köszönet a sok szülőnek
aki sütit sütött, szendvicset készített, asztali díszt alkotott,
járta a várost plakátokkal, kapcsolatot tartott a támogatókkal, segített berendezni a nagytermet! Köszönet a fellépő
gyerekeknek, tanároknak és szülőknek, hogy egy színvonalas műsort láthattunk a bál megnyitásaként. Külön
köszönet Moravecz Kati, Sós Zsolt szülőknek és Gillinger
Gréti tanár néninek, akik a jegyeket árulták, Kapornai Tímea
szülőnek és Zemlényi Áginak, akik segítettek a szervezésben, a Schmidt házaspárnak akik a vendégek kiszolgálásában állták a sarat. Köszönet a gyerekeknek, akik a
tombolát árusították és a több mint 1000 tombolával
200 000 ezer forintot meghaladó összegű támogatást szereztek az iskolájuknak! (Palik Bianka, Kovács Noémi,
Hámornyik Zita, Auer Ádám). Köszönjük a Művelődési Ház
dolgozójának, Strausz Péternek a türelmét és a készséges
segítségét egész éjjel.
A bálon 540 000 forint támogatás gyűlt össze, amellyel egy
nagyszerű iskolát fogunk segíteni. A weboldalainkon folyamatosan tájékoztatni fogunk mindenkit arról, hogy mire,
hogyan költünk belőle! Ami a legfontosabb viszont, hogy,
nem csak pénzzel tudunk emellé a közösség mellé állni! Aki
figyeli az iskola vagy a Szülői Munkaközösség honlapjait,
facebook oldalait az könnyen csatlakozhat hozzánk, hogy
szebbé jobbá tegyük a Mátyás iskola gyermekeinek
környezetét, hiszen minden kézre szükség lehet, legyen az
az udvaron egy kis kubikos munka, betonozás, egy díszterem kialakítása, vagy akár egy világhíres kerítés festése.
Aki pedig többet szeretne megtudni rólunk, és a következő
évben tervezett munkáinkról, kérjük tekintse meg a támogatói kisfilmünket is, amely a Bálon levetítésre került és
amely elérhető az internetes oldalainkon is.
Hámornyikné Csemeczki Zita a Pomázi Mátyás Iskola
SZMK elnökhelyettese

Mikulás sakk kupa a
Mátyásban

2016.12.06-án lezajlott a 4. Mikulás sakk kupa iskolánk
diákjai között. A versenyt idén is Nizák András sakkedző és
Selley Laci bácsi bonyolította le. 25 lelkes sakkszerető diákunk vállalta az 5 fordulós küzdelmet. A végső győzelmet a
sulibajnok, Harangozó Zsombor (6.b) szerezte meg 15 ponttal. A 2. helyen 13 pontot szerzett Kerekes Máté (4. b),
Kerényi Márk (5. a) és Milán Attila Gábor (7. a). Harmadik
helyen Kovács Bertalan (4. b) és Lepenye Kolos (5. b)
végzett 12 ponttal. A dobogósok oklevéllel, csokival és
éremmel mehettek haza, de emléklapot és csokoládét
minden résztvevő kapott, aki végigkűzdötte ezt a nehéz versenyt! Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek!

Mikulásgyár

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségével a Mátyás Mikulásgyár által gyűjtött adományok
eljutottak a nehéz sorsú családokhoz. Köszönjük a 6. c
lelkes munkáját!

Mikulás kupa leendő
elsőseinknek

Tátika

DIÁKHÍREK

Immár 13. alkalommal rendezte meg iskolánk a Tátikát,
mint mindig, most is hatalmas sikerrel. Az egész tanévünkön átívelő 35. évforduló jegyében Retro Tátikánk volt,
amit a felkészülő gyerekek és a nézők egyaránt nagyon
élveztek. Az esemény támogatói, a tavalyi évhez hasonlóan:
Bíró Árpád, az Auchan Budakalász igazgatója, aki a nyereményeket ajánlotta fel a résztevőknek, valamint Molnár
Anikó és férje, Molnár Tamás, akik a kupákat és érmeket
készítették el a győzteseknek fából, ökoiskolánkhoz illően.
Köszönjük a támogatásukat és a zsűriben végzett értékes
munkájukat is!
A több mint 170 jelenlegi és volt diákunkat megmozgató
produkció két főszervezője Bruckerné Mikula Ildikó és Gál
Anita volt, nekik is nagyon köszönjük a fáradhatatlan
munkájukat!

A Mátyás iskola
7.a osztályának regölése

Idén elhatároztuk, hogy karácsony előtt regöléssel kívánunk
kellemes ünnepeket a nyugdíjba ment pedagógusoknak.
Vasárnap a szentendrei nyugdíjasokat látogattuk meg, név
szerint: Istenics Jánosnét (Nusika néni),Vogel Mihálynét
(Ági néni), Molnár Róbertnét (Judit néni), Vaskóné Pántya
Juliannát (Juli nénit) és Bácsiné Pántya Évát (Éva nénit).
Mindenhol nagy szeretettel és finom sütikkel vártak minket.
Jó volt látni az örömet a volt kollégák arcán. Szerdán folytattuk a Pomázon lakókkal. Novák Istvánné (Erzsi néni),
Tímár Gergelyné (Nelli néni) és Faragó Béláné (Erzsi néni)
várt minket nagy szeretettel. Közben még sikerült két
osztálybéli családot is megköszönteni, ők is hasonló örömmel fogadták a gyerekeket.

Ovisok vendégségben

Nagyon jól sikerült az idei első találkozásunk leendő elsőseinkkel, köszönet érte a főszervezőknek és a lebonyolításban segítő összes kollégának, negyedikes és felsős
diákjainknak! A SODEXO által felajánlott édességet, mandarint és mogyorót Sáska Péter (4.b) édesanyja jóvoltából
tudtuk mikulás zacskókba csomagolni, ezt is nagyon köszönjük! Az elkészült 80 csomagnak nagyon örültek kicsik
és nagyok egyaránt! Legközelebb február 3-án várjuk leendő elsőseinket és szüleiket!

Kedves hagyomány a Mátyás iskolában, hogy a karácsony
előtti utolsó héten meghívjuk a nagycsoportos ovisokat a
szomszédos Hétszínvirág Óvodából a karácsonyi műsorunkra, amit mindig a második évfolyam szervez. Idén
december 19-én jártak nálunk a kicsik, a 2.a osztály betlehemes játékát élvezhették. A műsor után a negyedik
évfolyam kedveskedett ajándékkal a kicsiknek (hiszen ők
lesznek jövőre a testvérosztályokban). Köszönjük az ICO
Zrt. felajánlását az ajándékokhoz! Az ovisok nagyon
aranyosak voltak, élvezték
az eseményt, kedvesen integetve búcsúztak az iskolásoktól. Jövőre várjuk őket
nagy szeretettel elsőseink
közé!
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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

JANUÁR

január 13. Szerb Szilveszter

január 15. 15.00 Nosztalgia délután

január 21. 10.00 MTA tudományos
játszóház: Öltözködés – Könyvtár
január 21. 19.00 Szerb Táncház

január 22. 16.00 Magyar Kultúra Napja

január 26. 17.00 Diavetítés – Könyvtár
Februári előzetes:

február 04. 9.00-12.00 Bababörze

február 23. 17.00 Diavetítés – Könyvtár

február 25. Magyar Bál

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton 7.00-11.00-ig

a művelődési ház parkolójában

16 Pomázi Polgár

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Herr Noel

2016. 11. 01.

- Nagy Nimród
- Magyarvári-Papp Dominik

2016. 11. 06.
2016. 11. 06.

- Pfliegel Tamara
- Aczkov Milos
- Molnár Máté

2016. 11. 02.
2016. 11. 03.
2016. 11. 10.

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.

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos
és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás, biztosítótáblák, kapcsolók,
csatlakozók cseréje)
gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20-971-0471

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

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

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Január

15-én 8.00–20.00-ig
István Király
22-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
29-én 8.00–20.00-ig
Viktória

Február

5-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Boldog új évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

REDŐNYÖK

Angol tanítás

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

korrepetálás, házi
dolgozat, vizsgára
felkészítes.
Gyermek
felügyelet.
Toth Kelemen
Krisztina

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Ez az Ön
hirdetésének
a helye!
06-20-340-5288
Evangélikus
istentisztelet
Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu

06-30-5491684

Alkohol
problémája
van?

Talán az Anonim
Alkoholisták segíthetnek.
Mindenki számára
nyitott gyűlésünket
hétfőn 18.00 órától
tartjuk.
Cím: Pomázi Művelődési
Ház, Pomáz Huszár u. 3
Információ:
www.anonimalkoholistak.hu

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

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

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

Közös
képviselet

Vállaljuk
társasházak közös
képviseletét,
kezelés, könyvelés,
pályázatok, teljes
műszaki és jogi
háttér.
Lugosi Márta:

06-30-489-0939

Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya
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HIRDETMÉNY

Tisztelt Pomázi Lakosok!

Mint Önök előtt is ismert a hulladékszállítási számlák kiküldését 2016. második negyedévétől a NHKV Zrt. végzi.
Emiatt a szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontjai nem kerültek kiküldésre a számlával. Ezért megjelenik
most itt az újságban és egész évben elérhető lesz Pomáz Város honlapján is (www.pomaz.hu) is. Kérjük, hogy éljenek
a lehetőséggel, vegyék igénybe a házhoz menő szelektív gyűjtést, hogy minél kevesebb fel nem használható hulladék
ártalmatlanításáról kelljen gondoskodnia a szolgáltatónak. Köszönjük, hogy Önök is minden lehetőséget megragadnak környezetünk védelme érdekében.
Pomáz Város Önkormányzata
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