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Csak sírok és csak sirhatok.
/…/
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Egy büszke nép élt meggyalázva,
De dicsőn halt, mint született.
(1848)
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Teljes mértékben tervezhető
és megvalósítható költségvetés

A február hónap minden évben sűrű, programokkal teli időszak az önkormányzat
életében. Nem csoda, hiszen a költségvetés megalkotása, a közmeghallgatás minden
évben a tél utolsó hónapjára esik. Kíváncsiak voltunk, Vicsi László polgármester
hogyan értékeli az idei lakossági fórumot és a költségvetést?

- Idén is lezajlott a közmeghallgatás a művelődési házban… Idén is, mint évről évre, hasonlóakat lehetne papírra vetni a beszámolóban…
- Ha egy szóval szeretnék válaszolni: szokásos. Nem láttam
különösebb eltérést az idei és a korábbi években lezajlott
közmeghallgatások között. Sokan úgy gondolták, hogy
rossz időpontban, konkrétan a délután három órás kezdéssel
korán van a közmeghallgatás. Csakúgy, mint az elmúlt években, most is figyeltem, hogy öt óra után egy kivétellel senki
új résztvevő nem érkezett. Így is, ahogy az elmúlt években,
körülbelül hét óráig tartott a fórum, tehát aki munkája végeztével szeretett volna csatlakozni, annak is meg lett volna
a lehetősége. Természetesen a hasznos észrevételeket, a Pomáz egészét érintő javaslatokat jegyeztük folyamatosan, ám
sajnos ebből volt a kevesebb. Több volt az egyéni probléma,
vagy a háttérben mozgó politikai csoportosulás által fontosnak tartott kérdés, amely azonban a város egészét nem
érintette. Az tisztán látszott, hogy nagyjából egy tucatnyi
olyan ember érkezett a fórumra, akik előre megbeszélt forgatókönyv szerint és előre megírt kérdésekkel készültek.
Furcsa volt látni, hogy egyre többen rögzítették kamerával a
teljes eseményt, pedig a Pomáz TV a közmeghallgatást vágatlanul tűzte műsorára. Bár volt olyan is, aki csak felolvasni volt képes a koránt sem biztosan saját maga által megírt
kérdéseket. Szomorú volt látni, hogy még olyan nagyon
beteg embert is elhoztak a fórumra, akit másnap kórházba is
kellett szállítani. Az, hogy egy tizennyolcezer főt számláló
településen alig ötvenen érdeklődnek a város költségvetése
iránt, talán mindent elmond az apolitikus közhangulatról.
Az, hogy a felszólalók évek óta ugyanazok, s nagyjából
ugyanazon témakörökben teszik meg észrevételeiket szintén
sok mindent elárul…
- A többséget viszont vélhetőleg érdekli a költségvetés, s
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leginkább az a része, hogy milyen fejlődés várható a városban az idei évben.
- Az idei évi költségvetés is egy teljes mértékben tervezhető
és megvalósítható költségvetés. Színtisztán a realizálható
bevételekhez rendeltük a kiadásainkat is. Egy érdekessége
azért van az idei költségvetésnek, mégpedig az intézményhálózatainknál dolgozók kötelező bérminimumának eltéréseit az önkormányzatunknak kell előre finanszírozni. Ami
természetes, hiszen örülünk, ha mindenki több fizetést vihet
haza. Ennek az összege közel százmillió forint, ám ennek a
summának majdnem a nyolcvan százalékát az állam később
visszaadja az önkormányzatnak. Az ebből befolyó összeg
szolgálhat a városi beruházások második ütemének alapjául.
Ilyenek lehetnek például a szelistyei futópálya, a tájház melletti gyalogos út és híd kiépítése a postához, újabb parkok
építése, amivel a városunk komfortfokozatát tudjuk növelni.
A beruházásaink első üteme javarészt a kötelező tételekből
áll. Javarészt a már megkötött szerződéseinkhez kapcsolódó
teljesítéseinket tartalmazza.
- A fontosabb elemek mellett mi emelhető még ki a
költségvetésből?
- A már zajló beruházásaink közül mindenképp kiemelendő
az új Óvoda építése, és a Margitligeti út járda és vízelvezetésének kiépítése. Ami idén fontos és megvalósul az a
gyermekorvosi rendelő átépítése, valamint a sok problémát
okozó közvilágítási rendszerünk LED-es technológiára
történő cseréje. Ugyan még zajlik a társadalmi egyeztetés a
város közlekedési koncepciójáról, de úgy érzem, hogy a
vitára bocsájtott alapanyag áprilisban elfogadásra kerülhet, s
a megvalósítása után talán némileg javulhat a közlekedési
helyzet. Bár azt azért megjegezném, hogy pusztán szabályzással a közlekedési morál önmagában nem javítható, ehhez
szükség van ránk is, akik az útjainkon közlekedünk.

Magyar Bál hatodik
alkalommal

Hamarosan kezdődik a böjti időszak, de természetesen ezt
megelőzi a farsang, s a bálok sora. Ebbe a sorba illeszkedik bele évek óta a Pomázi Jobbik és a Pilisi Konzervatív Kör
Hagyományőrző Magyar Bálja, mely idén hatodik alkalommal
került megrendezésre a Művelődési Házban. Az eseményen
több mint százan adták át magukat az önfeledt szórakozásnak,
melyhez hozzátartozott a Dunazug együttes remek műsora,
valamint az elmaradhatatlan éjféli tombola is.
- Úgy gondolom, hogy Koncz Szilvia szervezésében ismét
remekül sikerült bálon lehetünk túl – mondta Sarkadi Attila
elnök. - Kellenek ezek az együtt töltött önfeledt órák!

KÖZÖS DOLGAINK

Polgármesteri
köszönetnyilvánítás az
SZSZK dolgozóinak

A Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) menedéket nyújtott az idei hideg időkben az arra rászoruló személyeknek,
hajléktalanoknak.
A rossz nyelvek híresztelésivel ellentétben a valóság azt mutatta, hogy éjjel-nappal szolgálatban voltak az SzSzK dolgozói
ezeken a hideg napokon. Tehát a pomázi SzSzK dolgozói a napi
feladataikon felül segítettek a rászorulóknak, etették őket, fürdették őket, még ha ezért nem is járt mindig köszönet azoktól,
akiken segítettek. Vicsi László polgármester ellátogatott az
SzSzK-ba és a rászorulókon segítő dolgozóknak ajándékot
adott, valamint köszönetet mondott áldozatos munkájukért. A
dolgozók vásárlási utalványt és virágot kaptak a helytállásukért.

Újra mesélt a kastély

Idén is jó hangulat a
Farsangi bálon

Január végén Csonka Andrást látta vendégül Nyári Darinka
beszélgetős estjén, mely alkalommal útjára indult a Mesél a
kastély rendezvénysorozat. Február 24-én este második alkalommal mesélt a kastély a Teleki Wattay Kastélyban található
hangulatos Gróf Teleki Kastély Étteremben.
Nyári Darinka meghívott vendége ezúttal Szinetár Dóra
színművésznő volt, aki nem csak pályájáról, hanem családjáról
és magánéletéről is őszintén beszélt. Megtudtuk többek közt,
milyen hátránnyal járt ismert szülők gyermekének lenni, miért
volt nehéz vele egykorúakkal barátkoznia gyerekkorában, és
hogyan tudta feldolgozni a hirtelen jött sikert. Arra is választ
kaptunk szülei hogyan fogadták, amikor 19 évesen bejelentette,
egy nála 20 évvel idősebb férfihoz megy feleségül. Miért ért
véget kapcsolata második férjével, Bereczki Zoltánnal, valamint
hogyan találta meg a boldogságot Makranczi Zalán oldalán. Az
önfeledt beszélgetés alatt szó esett még színházról, tévés
szerepléseiről, bulvárról, nemrég megjelent lemezéről és arról,
milyen szellemben neveli gyermekeit, Marcit és Zorkát. Egy
biztos, a Jászai-díjas színésznő nemcsak őszinte bájával, hanem
humorával is levette a lábáról a tisztelt publikumot.

Kiváló hangulatban telt február 26-án 15 és 20 óra között a
farsangi bál, mely eseményt Vicsi László polgármester nyitotta
és a szokásokhoz híven táncolt is a Polgármester című számra.
Számos érdekes jelmezzel is találkozhattunk a jelmezes bemutatón. Az esemény házigazdája a Holdvilág-árok Országjáró és
Kulturális Egyesület volt.
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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.

Március 16.
adófizetési határidő

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.

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.

Pomáz Város Önkormányzat adócsoportja felhívja a tisztelt
lakosság figyelmét, hogy a helyi adók - építményadó,
telekadó- a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó előleg
első félévi összegének pótlékmentes befizetési határideje
2017. március 16.
Az adóhatóság február végén a „Számlaegyenleg értesítőkkel” együtt – az előző évhez hasonlóan - postázza az első
és második félévre esedékes adóösszegről szóló csekkeket
is! A csekkek közlemény rovatában szerepel az esedékesség
dátuma.
A második félévi adó pótlékmentes befizetési határideje 2017.
szeptember 15.
Kérjük, hogy a második félévre kiküldött csekkeket őrizzék meg és esedékességkor szíveskedjenek rendezni!
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk
fejlődéséhez!
Pomáz Város Önkormányzati Adóhatósága

Jó ütemben halad az új
pomázi óvoda építése

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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Mint arról már korábban beszámoltunk az új óvoda a
Szentendrei útról nyíló Béke utcánál épül.
Az építésre négyszázmillió forint állami támogatást nyert az
önkormányzat és a várva várt építkezés elkezdődött. Vicsi
László polgármester hónapokon keresztül dolgozott azon,
hogy a város elnyerje ezt az összeget az új óvoda felépítésének
érdekében. Az új óvoda megépítésével ismét egy hatalmas
fejlesztés valósul meg Pomázon a pomáziak számára. Tavaly
év végén Pomáz újabb 400 millió forintos állami támogatást
nyert, méghozzá az Alcsevicza városrész közművesítésére,
mely összeg az új óvodához vezető utca közművesítésére is
szolgálhat.

GYÁSZ

Leírhatatlan veszteség Csobán Szvetozár távozása

Újabb fájó veszteség érte Pomáz városát és az itt élő szerb
kisebbséget. Életének hetvenedik évében elhunyt Csobán
Szvetozár, volt önkormányzati képviselő, szerb egyházközségi elnök, falugazdász. Több százan kísérték utolsó útjára február utolsó szombatján. Az alábbiakban Vicsi László búcsúbeszéde olvasható, ezzel emlékezünk mi is városunk egyik
emblematikus alakjára. Legyen neki könnyű a föld!
„Tisztelendő Urak! Tisztelt gyászoló gyülekezet, gyászoló
család! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy Pomáz Város Képviselőtestülete, Önkormányzata és a magam nevében is kifejezzem legőszintébb részvétemet az elhunyt özvegyének,
gyermekeinek, testvérének és nem utolsó sorban egy egész
kisebbségi közösségnek, akiket leírhatatlan veszteség ért a
nemrégiben elhunyt Csobán Szvetozár távozásával. De gyászol ma egész Pomáz is, hiszen a megboldogult nélkül a mi
életünk is szegényebb lett!
Mert, ha létezik ”pomáziság” mint olyan, azt kevesen tudták
volna jobban megtestesíteni, mint ő, aki olyan szervesen volt
része mindennapjainknak, mint a méhkaptárnak a méhek, mint
anyának a gyermek, vagy mint égnek a csillagok….

Itt született, egy hagyományait példamutatóan őrző ősi szerb
családban, sokszínűségéről méltán híres városunkban. Kettős
identitása és ennek maradéktalan tisztelete végig kísérte teljes
életét. Egyensúlyban tudta tartani szerbségét sajátos magyarságával, és magyarságát mindennapi szerbségével, amire mi itt
mindannyian talán a legbüszkébbek lehetünk a pilisi hegyek
lábának. Van-e a világon szebb példája ennek, mint az egymás
tiszteletéül, a helyi pravoszláv házak ablakaiba helyezett égő
gyertya fénye a katolikus körmenetek alkalmából, vagy a katolikus házak ablakaiba helyezett égő gyertyák fénye a pravoszláv feltámadási körmenet alkalmából. Mert ezek voltunk és
vagyunk mi. Mélyből, nagyon mélyből fakadó értékeinkkel.
Ebben a környezetben született Csobán Szvetozár. Általános
iskolai tanulmányait helyben végezte, középiskolába pedig
Vácon járt. Egyetemi tanulmányit a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 1975-ben fejezte be és diplomázott nö-

vényvédelmi üzemmérnökként. A rendszerváltásig szakmáját
gyakorolva a dunabogdányi helyi termelőszövetkezetben
dolgozott előbb növényvédelmi agronómusként, majd főagronómusként. Ezt követően egyéni gazdálkodóvá vált, mellette
pedig a Mezőgazdasági Minisztérium és intézményei alkalmazottjaként 18 település falugazdászi teendőit látta el. A megboldogult jelentős szerepet vállalt a közéletben is. Tagja volt
több hazai szerb nemzetiségi szervezetnek és két ciklusban
önkormányzatunk képviselőtestületének is, melyről csak azért
volt kénytelen lemondani, mert falugazdászi tevékenysége
ezzel összeférhetetlenné vált. 2006-ban vonult nyugdíjba.
Haláláig oszlopos tagja volt a helyi Csata László gazdakörnek.
Szívéhez és lelkéhez legközelebb talán az egyházközségi elnöki tevékenysége állt. Hívő keresztény ember mintája volt
ő… А hazai szerb közéletben végzett tevékenységéért nemrégiben a Szerb Országos Önkormányzat életműdíjjal tüntette
ki, melyet betegsége miatt átvenni már nem tudott.
Csobán Szvetozár a halandó embernek járó egy élet alatt két

teljes értékű életet élt. Első házassága tragikus végkifejletét
követően volt bátorsága és ereje új családot alapítani és immár
egy nagy, szerteágazó család fejeként gondoskodni gyakorlatilag mindenkiről, gyermekeiről majd később unokáiról is.
Betegségét méltósággal viselte, sokszor tudomást sem akart
venni róla, hiszen tennivalója lett volna még bőven az egyház,
a gyerekek, az unokák körül… A sors mást szánt neki…
Sajátos kötelezettségemnek eleget téve, mivel eljött a végső
búcsú ideje neje, gyermekei, unokái, szűk- és széles családja,
rokonai, ismerősei és barátai mellett búcsúzom én is.
Kedves Szvetozár! Teljesítményed előtt meghajolva, valamennyi jelenlévő és tisztelőd nevében kívánom, hogy pomázi
földünkben térjél örök nyugalomra. Köszönöm, köszönünk
mindent Neked, amit értünk tettél…
Nyugodjál békében… Hozzád méltóan: Vjecsná Ti pámját!”
Életének
71. évében
elhunyt
Csobán Szvetozár
a Pomázi
Csata László
gazdakör elnöke.
Búcsúznak tőle
gazdatársai.
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VALLÁS

A húsvét közös ünnepünk

Ahogy az EB selejtezők során egy kicsit össze tudott
fogni az ország, és az is drukkolni kezdett, akit nem
igazán érdekelt a magyar futball, egy kicsit a csapattal
együtt egy csapattá váltunk. Természetesen, akkor sem
volt benne mindenki. Aztán egy közös mélypont... A
veronai busztragédia. Az egész ország együtt gyászolt.
Mindenki egy kicsit saját halottjaként tekintett az elhunytakra. Látszott itt is, ha akarjuk, ha nem összetartozunk.
Számtalan olyan esemény van, amely bizonyítja - mondjon bárki bármit is, akármilyen ellenkultúra is van - nem
tudunk nem összetartozni. Ugyanúgy emberek vagyunk,
és ugyanúgy érzünk. Persze kivételek mindig vannak.

Itt a március. Újra átgondolhatjuk, mit jelent magyarnak
lenni, vagy legalább Magyarországon élni? Mit jelent az,
hogy nyelvben és hazában, tetszik, nem tetszik, összetartozunk? Hogy viseljük el egymást, vagy, hogy tudjuk
segíteni egymást? Nagyon nem mindegy! Fent említett két
nagy esemény mégiscsak két szívdobbanás, amelyet mindannyian közösen megéreztünk. Persze itt is voltak kivételek.
Számtalan temetésen látom, hogy megjelenik életerős,
valóban éles eszű fiataljaink szép arcú tömege. De amikor
eljön a Miatyánk ideje, hallgat a templom és hallgat a
temető. Keresztvetések egyáltalán nincsenek. Egy olyan
országban, amelynek múltjában számtalanszor elhangzott ez
az ima, és hozzátartozott nemzetünkhöz, minden túlélt
naphoz. Az ördög és az ősbűn tagadása, minden bűn forrása,
a mondat: NEM KELL… Nem kell az imádság, nem kell a
templom, nem kell az Isten, nem kell az egység. Amúgy
aztán csodálkoznak, hogy utódjainknak nem kell a jövő,
mert a jövő Magyarország lenne, de nem mond nekik semmit. Mond? Kérdezzük meg mi az Magyarország, és mit tettek érte? Ha van azonnali világos válasz, abban a kicsi,
áldott családban, mint egy kis országban, van ország, van
jövő. Ha nincs, akkor ismerjük el, hogy ott nincs. Hány
olyan évnyitón vagyok, ahol közös imádságunkat, a Himnuszt sok gyerekszáj nem énekli, nagy hazafiak kis gyermekei. A jövő nagy magyarjai, most a himnuszt nem éneklik, a Miatyánkot nem mondják…
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Isten most is megpróbál minket “egyé tenni”. Két szívdobbanás, advent és nagyböjt... Persze itt is lesznek kivételek.
Mind a két böjti idő tulajdonképpen az életünket jelképezi.
Kellően hosszú ahhoz, hogy tudjunk benne mit tenni,
honnan hová fejlődni, dolgokat átgondolni és megvalósítani.
De kellően rövid ahhoz, hogy áttekintsük mindazt, amit
eltékozoltunk. Még így is elfelejthetjük, hogyan, milyen
lelkesen kezdődött.
Az egyház a nagyböjt elején, hamvazószerdán, a hamvazkodással, a farsangi időszak után - amely tagadhatatlanul
a fagy, a halál elűzésére irányul - már megelőlegezi az
emberek szívében az új tavaszt, a természetben látott töretlen akaratot, az új életre és a föltámadásra. A rügyek
kibújnak, a természet kizöldül, akármilyen katasztrófa is
van az emberi világban. Ez bizony a rügyek zöld reménye,
ami töretlen és megállíthatatlan. Éppen ezért, a jeruzsálemi
bevonulás pálmaágait jelképező barkaágak hamujából tör
elő az új élet. Amikor tehát az egyház a homlokunkra rajzolja hamujával a mondatot “Emlékezz ember, porból vagy
és porrá leszel!” tulajdonképpen megkérdez minket, mit
válaszolunk életünkkel erre a mondatra? Sokan szeretnének
hosszú életet, de aki igazán él, az azt is kockáztatja, hogy
élete rövid lesz, mert egyetlen nap alatt többet él, mint
mások évtizedek alatt. Bizony nagyon fontos, hogy mi ezt a
nagyböjtöt rakjuk tele sok-sok csodával, ami mi magunk
vagyunk mások számára! Mert mindannyiunk élete lehetne
sok-sok millió csoda története. Mi fog történni ebben a
nagyböjtben? Úgy megyünk át nagyböjt vasárnapjain, mint
valami fekvő rendőrökön? Talán lassítsunk egy kicsit arra
várva, hogy minél gyorsabban túl legyünk azon a kiemelt
útszakaszon? De hiszen az a mi életünk? Mit teszünk ebben
az életben? Gyönyörűen látszik nagyböjtünkön… Amire
becsüljük ezt a böjti időszakot, amire becsüljük a polcunkon
várakozó szentírást, amire becsüljük elmondott, vagy el nem
mondott imáinkat, annyira becsüljük az Úr Jézust, a mi
megváltónkat, ami mennyországunkat, saját örök életünket.
KELL? NEM KELL?
Múltkor egy igen okos ember megkérdezte tőlem, mi az egy
dolog, amit napról-napra tennie kell a keresztény embernek?
Nagyon jó kérdés! Igen ritkán kapok ilyet. A válaszom, az
irgalmasság. Erről szólt a katolikus egyház tavalyi évében
az egész liturgikus év. Ez nem azt jelenti a pápa szándéka
szerint, hogy különféle rendezvényeket ülünk végig. Hanem
Jézus szavai szerint: Nem érzelmi szeretet van, hanem segítségnyújtás. Nem megbocsájtás van, hanem megértés. Az
irgalomhoz nem kell érzés, csupán egy mélységes belátás,
amelyből aztán később megszületik a legtisztább szeretet,
mint egyszerű következmény. Mit kell tennünk? Segítsünk!
Próbáljuk megérteni az embereket. Ezt mindenki meg tudja
tenni minden életállapotban, nemtől, kortól, tanulmányi
végzettségtől függetlenül. Ehhez nem kell semmi, mégis ez
az egyetlen dolog, amit az Isten mindenkitől vár. Nem kell a
nagyböjtben túlvállalni magunkat, csak váljunk a másik
számára megértő és segítő irgalmas szamaritánussá.
Így kívánok minden kedves pomázi testvéremnek és családtagjaiknak, szeretteiknek valódi megújulást ebben a nagyböjtben, életünk kicsinyített másában. Ebben a rövid időben,
mint életünkben, Isten minden eredményünktől és minden
körülményünktől függetlenül, csak azt lesi, hogy egy karnyújtásnyira mit fogunk csinálni? Az vagyunk mi. Semmi
mást nem viszünk át a túloldalra. Csak azt, amit szétosztottunk, amit odaadtuk.
Szeretettel és imádsággal, Erdődi Ferenc atya

Ivancsics Ilona és színtársai Pomázon
- Tizenhárom éven keresztül naponta láthatta az ország
Vágási Jutkaként. Saját színházának előadásait több mint
háromszázharmincezren látták.
Hosszú az út Nagybajomtól a rivaldáig.

- Vidéki lányként a kaposvári gimnáziumban ismerkedtem a
színházzal. Irodalmi színpados voltam, versmondó versenyekre jártam, a városban pedig élénk színházi élet volt. A
színház kezdettől fogva nagy csoda volt nekem.
- Mit vártál a színészettől?

- A főiskola egy álom volt. Az első évben sok újdonság
fogadott: a főváros, a színházi helyzetgyakorlatok. Voltak
nehéz percek, de túl kellett élni. Meg kellett tanulni, hogy
nem lehet hazaszaladni, a bajban. Én voltam a legfiatalabb
az osztályban, ráadásul nekem nem volt stúdiós múltam, de
rettenetesen szerettem a színházat és nagyon jó közösségbe
kerültem.
- Kik voltak az akkori színtársaid és milyen szerepek találtak meg?

- Többek között Rudolf Péter, Nyertes Zsuzsa, Eszenyi
Enikő és Kaszás Attila. Marton László volt az osztályfőnökünk, harmadiktól pedig már a Popfesztiválban játszhattunk. Előtte Molnár egyfelvonásosokban találkoztam
olyan naiva szerepekkel, melyek után már éreztem, hogy
megtaláltam a helyem. Ezek után jöttek film szerepek, a
Különös házasság , a TV, a Szomszédok.

INTERJÚ

- Mi lesz a két pomázi előadás?

- Vannak olyan előadások a kínálatunkban, amiket befogadó
színházként mutatunk be. A március 10-i előadást a Szerb
Színház hozta létre. A rendező Rusz Milán kollégám volt
Sopronban. Gyönyörűen harmonikázik és színészként is
jelen van az előadásban, melynek címszerepét Benkő Péter
játssza. A darabban a színészkirály élettörténete tárul elénk.
A színház a pillanat művészete és nekem kötelességem is a
régi nagyokról megemlékezni. Az április 7-i Aziz Nesin
komédia alapját egy rádió hír valósággá válásának lehetősége indítja. Az Ölj csak meg lelkem parádés szereposztásban, Hűvösvölgy Ildikó, Harsányi Gábor és Császár
Angela főszereplésével kerül bemutatásra.
- Pest vonzáskörzetében hogyan fogadják a színházat?

- Sokaknak szempont, hogy nem kell beutazni, itt van közel,
itt van a saját társaságuk. Lehet, hogy a fővárosi színházak
szépek, de a helyben lévővel, ahol ismerősök jönnek szembe, ahol a színház közösségteremtő ereje is megmutatkozik,
nem vetekedhet semmi.
- Mivel készültök a tízéves jubileumra?

- Koltai Róbert rendezésével egy finn színház komédiával,
ami színház a színházban. Arról szól, hogy milyenek is
vagyunk mi színészek, rendezők, milyen a színház a kuliszszákon innen és túl.
gs

- Színházi vállalásaidban mindig kitartó voltál.

- A főiskola után a József Attila Színházba szerződtem, ahol
nagyszerű kollégákkal kerültem össze. Tíz év után Mikó
István hívására Sopronba költöztem, ahol a naiva szerepek
után klasszikusokat is játszhattam. Ott is tíz évet töltöttem.
- Tíz éves a Szentendrei Színház.

- Amikor hazajöttem Szentendrére a nulláról indítottuk a
színházat. Kezdetben gyerekműsorokkal kezdtük, aztán volt
egy előadásunk, az Acélmangóliák Hűvösvölgyi Ildikóval és
Farkasházi Rékával, amit szerettünk volna minél tovább játszani. Sokaknak megmutattuk, elvittük a Karinthy Színházba, utaztattuk és szerveztük a helyi közönséget. Amikor
a Női furcsa pár, és az Öt nő az esőben sikereivel megerősödtünk, arra gondoltam, hogy jöhetne egy drámai produkció! Megkerestem Jókai Annát és megszületett a Fejünk
felől a tetőt előadás, amely ugyan a 60-as évek világa, de
amikor bemutattuk, akkor jöttek a banki csődök, amikor az
emberek ezrei vesztették el az otthonukat.
- Mégsem csak olyan darabokat vesztek elő, amik bárhol
láthatók.

- Azokat játsszuk, amik érdekelnek, amivel szeretnénk valamit közölni. Hubay Miklós Elnémulását tartom a színházunk csúcsának, noha ebből játszottuk a legkevesebbet. A
darab a nyelv, a kultúra elvesztéséről szól. Édesanyám Kárpátaljáról származik és amikor kijutottunk Beregszászra,
ahol a közönség állva tapsolt az olyan volt, amire azt mondtam, ha csak ezért csináltunk színházat, már megérte!
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Pomáz legfájóbb történelmére emlékeztünk

Hatvan éve végezték ki Bóna Zsigmond pomázi '56-os
nemzetőr parancsnokot és Katona Sándor nemzetőrt.
Pomáz, a várossá vált falu, ahol születtek, mai napig nem
felejti emléküket, hősiességüket! Ezt bizonyítja az a tény
is, hogy kivégzésük hatvanadik évfordulóján városunk
polgármestere, az önkormányzat nemzeti oldalához tartozó képviselők, s nem utolsó sorban ’56-os hőseinek egyként hajtottak fejet emlékük előtt.

A Sashegyi Sándor Általános Iskola falán elhelyezett Bónaemléktáblánál rövid beszédet mondott Héder Géza halálra
ítélt forradalmár és Varga János, „pesti srác”, aki mindig is
pomázi volt és maradt, annak ellenére, hogy a Corvin
közben harcolt. Héder Géza egyike volt azon öt pomázi
nemzetőrnek, akit halálra ítélt a statáriális bíróság. Mint
harmadrendű vádlott, szerepelt a fegyverrejtegetők perében,
s csak Isten a tudója, hogy miért kímélték meg az életét…
Géza bácsi, azonban a mai napig velünk van, így élő szóban
idézhette fel azon borzalmas napot, amikor a tárgyaláson
mind a négy társát (Bóna Zsigmond, Rudas András, Katona
Sándor és Szutter János) és őt a bíró kötél általi halálra
ítélte. A bíróság ezt követően Kegyelmi Tanáccsá alakult,
ahol Bóna és Katona kegyelmi kérvényét elutasították és
aznap kivégezték őket. Géza bácsiék három héten keresztül,
a Fő utcai börtönben, mint halálra ítéltek vártak, hogy az
Elnöki Tanács kegyelembe részesíti-e őket. Varga János, a
Corvin közi forradalmár beszédében ismertette, hogy az
1956 utáni megtorlások első nagy kirakatpere: a pomázi
nemzetőröké volt (ezt követte a Tóth Ilona-per). Varga János
elmondta, hogy politikai fogoly cellatársak is ismerték a
pomázi statáriális pert. A beszédek végén Varga János a
Magyarok Világszövetsége által odaítélt kitüntetést adott át
10 Pomázi Polgár

Héder Gézának, mint élő szabadságharcosnak. A megemlékezés Katona Sándor forradalmár emléktáblájánál zárult.
A megemlékezésen részt vett Vicsi László polgármester,
valamint Sarkadi Attila, Nagy Attila, Rédei Imre, Koncz
Szilvia, Halászné Gambár Mária és Ternovszky Béla
önkormányzati képviselők, továbbá Rajkort Miklós, 1956
kutató. A jelenlévők koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel tisztelegtek Bóna Zsigmond és Katona Sándor
pomázi hősök emléktábláinál.

KÉPRIPORT
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Büszkék vagyunk!

Sakkfarsang a
Mátyásban

Farsangi szezon van a sakkosaink körében is, ezért jelmezes
sakkversenyt rendeztünk a legjobbak között. Mivel András
bácsi a beöltözést és a versenyzést választotta, - szinte remegett, mikor meglátta a fődíjat, egy 300 g-os csokoládét! ezért ezt a verseny Laci bácsi és Niki néni vezényelte le. Az 5
fordulós viadalt a legnagyobb meglepetésre a poncsós-kalapos
mexikói Abá nyerte, 2. helyezett egy varázsló lett. A dobogó 3.
fokán focista, rendőr, csontváz, szurkoló, és sportoló állt holtversenyben. Az oklevél mellé egy-egy tábla csokit is kaptak.
Az indulók másik fele emléklapot és fél-fél tábla csokit nyert.
Köszönet a díjakért a Pomázi Nebulókért Alapítványnak!
Közben a szülők által felajánlott sütik, fánkok üdítők is elfogytak, igazán remekül szórakozott mindenki.
Február 15-én a IV. korcsoportos fiúkkal, 22-én a lányokkal
körzeti kosárlabda bajnokságon voltunk Leányfalun.
A fiúk bronzéremmel, a lányok aranyéremmel tértek haza. És
igen! Nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert évente egyszer,
ezen a versenyen tudunk normális méretű pályán és öten játszani. Sajnos a Mátyás tornaterme a verseny kosárlabdához
kicsi, ezért csak 3-3 elleni játékkal tudunk gyakorolni. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy képviselték iskolánkat és
kihozták a maximumot magukból!
Kolozs Brigitta
testnevelő

SULI-VÁR

Zrínyi Ilona
Matematikaverseny

3. éve ad otthont a Mátyás suli a Matematikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány által szervezett Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulójának. Idén 6 település
iskoláiból 224 versenyző érkezett, akik 8 csoportban mérték
össze tudásukat. Köszönjük a zavartalan lebonyolítás
érdekében végzett áldozatos munkáját a főszervezőnek,
Gillich Péterné Éva néninek, a szervező pedagógusoknak és a
segítő DÖK-ös diákoknak!

A decemberi mátyásos Mikulás kupa után ismét nagyon jól
sikerült a leendő elsőseinknek szervezett foglalkozás. Amíg a
szülőket a vezetőség tájékoztatta az iskolában választható
lehetőségekről, addig a gyerekek négy helyszínen játszottak,
kézműveskedtek, mozogtak a leendő tanító nénikkel. A 20
perces foglalkozások után a nyolcadikosok vezetésével váltottak helyszínt a kicsik, az ötödikesek a tornateremben segédkeztek Ildikó néninek, köszönjük a segítségüket!
Találkozunk a következő SULIVÁR foglalkozásokon, március 3-án és április 1-jén! Március 6-án az ovisok egy-egy
iskolai tanórára látogatnak el a negyedikesekhez, 10-én pedig
Marcsi néni és Erika néni 4. b osztályosai mennek az oviba,
Gergely-járásra. Március 21-22-én a szülőket várjuk nyílt
óráinkra!
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Farsangi hírek a német suliból

Mi, itt a német suliban a magunk részéről mindent
elkövettünk, hogy végre tavasz legyen. Méltó módon
búcsúztunk a hosszú és hideg téltől egy fergeteges
farsangi mulatság keretében. Reméljük, eljutott az érintetthez, és végre megérkezik a tavasz…

Február hónapban megrendezésre került az alsós tanulmányi
verseny második fordulója.
8. osztályosaink sikeresen megírták felvételi vizsgájukat.
Reméljük, mindannyian bejutnak az általuk választott
középiskolába.
Február 10-én Buczkó Eszter és Lévai Anna 6. osztályos
tanulóink részt vettek a Sashegyi iskola által szervezett
Kazinczy szépkiejtési versenyen.
Ugyanezen a napon fergeteges farsangi mulatságot rendeztünk a tornateremben, ahol volt jelmezbál, játékos vetélkedő, limbó tánc. A gyerekek értékes tárgyakat, illetve
finom tortát nyerhettek a tombolajátékon.
Február 11-én leendő elsőseinknek is farsangi bált rendeztünk. Készítettek álarcokat, tanultak dalt. A délelőtt végén megérkeztek meghívott vendégeink, Kozma Enikő és
Balog Boldizsár, így tekerőlant kísérettel még táncházat is
tartottunk.
Ezidő alatt a 7. osztály osztályfőnökével, Tóth Bea nénivel
a nemzeti értékeink vetélkedő megyei fordulóján vett részt,
ahol dicséretesen helyt álltak.
A diákönkormányzat ebben az évben is Valentin-napi postát
szervezett. Szünetekben a diákok eljuttathatták egymásnak
kedves üzeneteiket.
Az iskola vezetősége kiemelt feladatának tekinti azt, hogy
az iskolapolgárok (pedagógusok, diákok, technikai alkalmazottak) jól érezzék magukat az intézményben. A jó munkához elengedhetetlen a motiváció. Ezért ebben a hónapban
is sok kedélyjavító újítást, felújítást kezdtünk el, illetve vittünk véghez.
A „D” épületben elhelyeztük a karácsonyra kapott (Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Német Iskola) LCD képernyőt,
amelyen reggel fél 8 és 8 óra, illetve délután fél négytől
fényképeket vetítünk az iskola életéből.
Pomáz Város Önkormányzata gyönyörűen felújíttatta a
konyhai mosdót, az orvosi szobát, a tornatermi mosdókat, a
tornaterem ajtóit.
Felújíttattuk az informatika terem vetítőfalát, az így létrejött
4x5 méteres falon virtuális élményként jutnak a tananyaghoz a gyerekek.
A diákönkormányzat elérte réges-régen megfogalmazott
vágyát, márciusban hozzálátunk az iskolarádió kiépítéséhez,
illetve a csengetőrendszer modernizálásához. A régi, szá-
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munkra kedves, de a gyerekek körében már nem népszerű
csengőszó helyett közösen kiválasztott dallam fogja jelezni
az óra kezdetét és végét.
A gyerekek és a tanító/tanár nénik lelkesen készülnek a március 15-i városi ünnepségre, ahol a Polgármesteri Hivatal
előtt tartandó megemlékezésen fognak szerepelni.
Iskolánk készíti informatikai rendszerét az új elektronikus
napló bevezetésére, amelynek országos tesztelésére korlátozott számú intézmény kapott lehetőséget, köztük mi is.
Felújítjuk könyvtárukat. „Vár a könyvtár” jelszóval valóságos lovagkori várrá alakítjuk a helyiséget, hogy a gyerekek
még szívesebben olvassanak, és megérezzék a szárnyaló
fantázia szépségét.
A sportnak is adóztunk természetesen ebben a hónapban is.
A budakalászi korcsolyázás februárral befejeződött, de Andi
nénivel továbbra is találkoznak a gyerekek, hiszen kezdetét
veszi a tavaszi úszás szezon.

A Szülői Munkaközösség kérésére „Szülők akadémiája”
címmel programsorozatot indítunk tanulóink szüleinek.
Elsőként a Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve Német Kulturális Egyesület segítségével Kerékgyártó Éva tanulásmódszertani tréner és köznevelési szakértő találkozik a
szülőkkel „Hogyan segítsek szülőként gyermekemnek a tanulásban?” című interaktív tanácsadása alkalmával.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ápr. 4-i (kedd)
nyílt napunkra, és márc.11., (szombat) illetve ápr. 8-i (szombat) ovi-suli buli rendezvényünkre. Iskolánk életét továbbra
is nyomon követhetik a nemetsuli.pomaz.hu weboldalunkon, valamint facebook oldalunkon. (Pomázi Német
Suli)
Balog Ilona Katalin
ig.
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Farsangi mulatságok
a Sashegyiben

Lezajlottak a farsangi mulatságok a Sashegyiben. Az alsó tagozaton osztályfarsangokat rendeztünk, a felsős és a
középiskolai osztályok pedig jelmezes felvonulást tartottak iskolánk tornatermében.
A szülők nagy része is részt vett az osztályfarsangokon,
amin nagyon jól érezték magukat. Egyik alsós szülő úgy
nyilatkozott, hogy élete legjobb farsangját élte meg itt, az
iskolánkban. Mi, az iskola pedagógusai nagyon kedveljük
ezt az időszakot, amikor lehet egy kicsit tréfálkozni és
mókázni. A farsangi jelmezbebújás a pedagógusokat is lázba
hozza, hiszen vicces dolog annak a bőrébe bújni, azaz
jelmezébe, aki csak lenni szeretnénk. Így a kollégák között
megelevenedtek a Jégvarázs c. mese szereplői, volt köztük
még macska, kisördög és még sorolhatnám… Az idei farsang is jó móka volt.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Népdaléneklési versenyek a
Sashegyi Sándor Általános
Iskolában

Hagyományosan február hónapban kerül sor iskolánkban az
alsó- és felső tagozatos népdaléneklési versenyekre. Idén
21-én a kisebbek, 22-én a nagyobbak énekhangjától zengtek
az iskola folyosói, a gyerekek – felkészítő tanáraik segítségével - nagy lelkesedéssel készültek versenyszámaikkal.
Az alsó tagozatot 97, a felsőt 26 versenyző képviselte. Intézményünkben, minden szinten, a középiskolában is nagy
hangsúlyt fektetünk az éneklés megszerettetésére és a
nemzeti hagyományok ápolására.
Horváth Mónika ének-zene tanár
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Területi „Szép Magyar
Beszéd” verseny

Ebben a tanévben február 10-én vártuk a környékbeli iskolák
legszebben beszélő diákjait a „Szép Magyar Beszéd” verseny
területi fordulójára. Szeretettel fogadtuk a dunabogdányi, az
izbégi, a szentendrei, a pilisszentkereszti, a budakalászi és a
pomázi iskolásokat.
A területi versenyen két korcsoportban indultak a gyerekek, az
5-6., illetve a 7-8. évfolyamosok csoportjában. Mindkét
kategóriában iskolánként két-két tanulót lehetett nevezni.
Azok jutottak el hozzánk, akik az iskolai fordulóban a legjobban szerepeltek. Az 5-6. osztályosok teljesítményét Fehér Juli,
színművész és Gáspár Sándor, a pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatóhelyettese, míg a 7-8. osztályosokét dr.
Juhár Jánosné, iskolánk volt igazgatónője, egykori magyartanára és Ternovszky Béla, rajzfilmrendező, a Kulturális és
Sport Bizottság elnöke értékelte. A zsűritagok az értékeléskor
figyelembe vették a szövegértést, a szöveghűséget, a
hangképzést, a hangsúlyozást, a szünettartást és a természetes
beszédet is.
A gyerekek először a szabadon választott szövegüket olvasták
fel, majd a verseny második részében a Kazinczy-díj
Alapítványi Bizottság által küldött kötelező szöveget mondták
el néhány perces felkészülést követően. A verseny végén mindenki emléklapot kapott, illetve korcsoportonként az első
három helyezett oklevelet vehetett át. A területi verseny a
következő eredménnyel zárult:
5-6. évfolyam: 1. helyezés: Bácsi Lilien 6. osztály (Barcsay
Jenő Általános Iskola, Szentendre), 2. helyezés: Rebe Johanna
6. osztály (Dunabogdányi Általános Iskola), 3. helyezés: Ferke
Jázmin 6. osztály (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, Szentendre),
7-8. évfolyam: 1. helyezés: Ignáth Luca 7. osztály (Sashegyi
Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola, 2. helyezés: Kiss Bálint 8. osztály (Barcsay Jenő
Általános Iskola, Szentendre), 3. helyezés: Bereczky Zsolt 7.
osztály (Izbégi Általános Iskola)
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk hetedik osztályos tanulója, Ignáth Luca jutott tovább az utolsó, regionális
fordulóba, melyet március végén rendeznek Kisújszálláson.
Minden versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak köszönjük
a részvételt, és szívből gratulálunk a helyezést elért diákoknak.
Bízunk abban, hogy a felkészülési folyamat tovább mélyítette
a gyerekekben anyanyelvünk szeretetét.
Barta Éva igazgatóhelyettes SASHEGYI

Sashegyis továbbjutás az Országos
Informatika Versenyen

A sashegyis diákok szép eredményekkel tértek haza a
Fülemüle Országos Informatika Versenyről.
A verseny céljai az informatikában, információ gyűjtésében
és rendszerezésében tehetséges diákok számára lehetőséget
teremteni az országos szintű megmérettetésre, ösztönözni a
tanulókat a szakmai információk gyűjtésére, rendszerezésére, bemutatására. Iskolánk célja az iskolai tehetséggondozás hatékonyságának növelése a motivációs háttér
biztosítása révén, pozitív módon befolyásolni a tanulók
internetezési és hálózati tanulási szokásait, felhívnia figyelmet a környezetvédelem és fenntartható fejlődés fontosságára.
Az első fordulóból a második fordulóba, az országos középdöntőbe jutott két sashegyis diákunk:
Lakatos Máté 10.A és Icsei Gábor 8.A osztályos tanulóink.
Köszönjük Czuth Éva mérnöktanárnőnek a sikeres felkészítést.
Nagy Koppány Lászlóné
igazgató

A pomázi zeneiskola
huszonöt év távlatából

Huszonöt év távlatából is elevenen él bennem a nap, amikor
először találkoztam Ásztai Csabáné Katikával. A szentendrei zeneiskola pomázi kihelyezett tagozatának vezetőjeként
jött be hozzám, településünk frissen kinevezett polgármesteréhez, 1991-ben. Az eredményekben igen gazdag
munkát felidéző beszámolóját hallgatva ébredt fel bennem a
gondolat, hogy nagyközségünknek mostantól ne kihelyezett,
hanem önálló zeneiskolája legyen. Felkértem, hogy írja meg
az új, önálló intézmény tervezetét. Láthatóan meglepte a
felkérés.
Eljött a nap, amikor némi szorongással beterjeszthettem a
képviselőtestület elé a határozati javaslatot. Csoda történt:
az egyébként hosszas, olykor éles vitákat folytató testület
egyhangúan, vita nélkül, szinte közfelkiáltással mondott
igent a tervezetre. Büszkék lehettünk erre a példátlan egységre. Immár önálló zeneiskolánknak azonban sajnos hosszú
éveken át nem tudtunk önálló otthont adni. Köszönet a
település oktatási és kulturális intézményeinek, hogy jó
szívvel befogadták őket. Köszönet a tanári kar minden egyes
tagjának, hogy ilyen körülmények között is magas színvonalon végezték oktató és közösségépítő munkájukat. 2002ben az Államkincstár hozzájárult, hogy 50 évre bérbe vehessük a Teleki-Wattay Kastélyt és a mögötte álló, a stílusa
miatt eredetileg lebontásra ítélt épületet, ezt utóbbit kizárólag a zeneiskola céljára! Így lett valósággá zeneiskolánk
tényleges önállósága. amikor a kastély előtti immár városi
ünnepségen Ásztai Csabáné igazgatónőnek átadhattuk az
intézmény kulcsait. Mély fájdalmunk, hogy ő már nem lehet
közöttünk. A pomázi zeneoktatás és zenei művelődés évtizedeken át kimagasló, pótolhatatlan személyisége volt és
marad emlékezetünkben. Köszönjük, hogy munkásságának
méltó örökösei kiemelkedő színvonalon itthon és külföldön
is elismerten folytatják és gazdagítják azt, ami 25 éve azon
az emlékezetes napon elkezdődött.
Kulin Imre

KULTÚRA

Komoly mérföldkő

Egy iskola életében a 25 éves évforduló komoly mérföldkő. Lehetőséget ad arra, hogy felidézhessük a múltat,
a mai növendékeinkkel megismertethessük az intézmény
történetét.
Célunk, hogy a Teleki-Wattay Művészeti Iskola továbbra is
Pomáz város olyan intézménye legyen, ahová örömmel jönnek a tanulók, amely központi helyet foglal el a város kulturális éltében, és amire büszke lehet minden városlakó. Az
iskola létjogosultságát az elmúlt idők bizonyítják. Az elért
sikereknek, eredményeknek az évek során négy fő pillére
volt: Az iskola iránti társadalmi igény, az iskola vezetése és
elhivatott pedagógusok, a tanulni vágyó gyermekek és a tanáraikkal kialakult bensőséges viszony, és legfőképp a létrehozott közösségek: zenekarok, kórusok, színjátszás.

Szokás ilyenkor évkönyvben számadást készíteni, de az iskola nevelőtestülete úgy döntött, hogy betűk helyett beszéljenek az együtt szerzett művészeti élmények.
Ezúton szeretettel meghívom Önöket a Teleki-Wattay
Művészet Iskola tavaszi rendezvénysorozatára, melyben
minden nap más-más oldaláról mutatkozik be az intézmény.
Kellemes időutazást kívánok!
Polányiné Takács Judit, intézményvezető

25 ÉVES A Pomázi
Ifjúsági Fúvószenekar

Az együttes 1992.02.17-én alakult a Pomázi Zeneiskola
keretén belül. Az elmúlt negyed évszázadban a teljesen az
alapoktól induló együttes hatalmas utat járt be, nemzetközileg ismert zenekarrá vált. Ez a jubileum egy mérföldkő, egy
leendő 250 éves fúvószenekar első állomása!
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FEBRUÁR

március 09. 18.00-20.00
POVEK - A lehetetlen nem létezik! –
vendégünk Sallai Zsuzsanna

március 10. 19.00
Jávor “Pali” Nagy Mulatása – zenés
időutazás, Ivancsics Ilona és Színtársai
március 11. 18.00-01.00
Zumbolondok Bálja

március 12. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
március 14. 18.00
Fáklyás felvonulás

március 15. 9.00
Városi Ünnepség és Koszorúzás

március 19. 11.00
Vasárnapi Gyermekszínházi különlegesség - Az Égigérő fa
március 20. 18.00-20.00
március 21. 14.00-18.00

Filmklub
Véradás

március 23. 18.00-19.00
Szenior Akadémia - Az indiai filozófiák
és jóga idős korban – Bakos Attila
előadása
március 25. 19.00
Rock and roll party

március 26. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
március 30. 10.00-16.00
Kártyaverseny
ÁPRILISI ELŐZETES
április 01.

Árpád Nap

április 07. 19.00 Ölj csak meg lelkem komédia - Ivancsics Ilona és Színtársai

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton 7.00-11.00-ig

a művelődési ház parkolójában
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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!
- Csúcs Domonkos
2017 01. 06.
- Burger Ábel
2017 01. 14.
- Fekete Ferenc
2017 01. 22.
- Cseresznyák Nóra
2017 01. 25.
- Magyar Zsófia
2017 01. 26.
- Lukács Tamara Krisztina 2017 01. 30.
- Karip Anna Lilla
2017 02. 03.
- Boros Bálint
2017 02. 08.
- Kutyik Nerina
2017 02. 08.
- Kiss Annabella Rebeka 2017 02. 10.
- Ágoston Kamilla
2017 02. 14.

Karitász 25 éve segít

A pomázi Szent István Király plébánia karitász csoportja már 25 éve segíti
Pomáz város szegényebb rétegeit, hátrányos helyzetben lévő lakóit az Esztergom-Budapest főegyházmegyei Karitásszal karöltve.
Tevékenységünk sokrétű: A templom körüli munkák és imaháttér biztosítása
mellett betegeket látogatunk otthon és kórházban, vásárlásban nyújtunk segítséget. Karácsony és húsvét előtti időszakban jótékonysági vásárt szervezünk,
ugyanezen időszakokban a missziós élelmiszergyűjtésben veszünk részt. Tavaly
a húsvéti gyűjtésből 30 családnak tudtunk 10 kg-os, és az egyedülállóknak 20
db 6 kg-os csomagot eljuttatni. A decemberi missziós élelmiszergyűjtésből 1000
kg adományt kaptunk, és ez lehetővé tette, hogy 70 családnak 15 kg-os tartós
élelmiszercsomagot adjunk. A Szent Miklós téren található Karitász raktárban
évközben folyamatos az adományozási tevékenység nyitvatartási időben /szerdán 14-16 óra között, pénteken 14-17 óra között/. Ugyanebben az időben fogadjuk is a felajánlásokat. Januárban és júliusban 1-1 hónap szünet van.
Az elmúlt évben a megmaradt játékokból elláttuk a pomázi bölcsődét, 2 óvodás
csoportot, és 3 napközis csoportot. A bútor és egyéb nagyobb felszerelési tárgyakat nem tudjuk raktárunkban fogadni, ezek felajánlását a 70 341 28 39
telefonon kolléganőnk fogadja és így közvetíti az igénylő családok felé.
A raktárból osztjuk szét a Főegyházmegyei Karitász Központból érkező adományokat is. Ebben az évben 2 alkalommal osztottunk összesen 180 láda /14 kg
ládánként/ almát 150 családnak. Pomázon 7 hátrányos helyzetben lévő gyermek
kapott beiskolázási támogatást, szintén a Karitász központon keresztül.
Tevékenységünk fontos részét képezi már a kezdetektől a hátrányos helyzetű
iskoláskorú gyermekek táboroztatása. Minden évben egy hetes nyári tábort
szervezünk részükre, felkészítve a résztvevő kortárs segítőket is a táborra. Tavalyi évben így töltött 6 élményteli napot 32 rászoruló gyerek Kosdon. Ezúton
köszönjük Pomáz város lakóinak nagylelkű adományait, melyek segítségével
újra és újra segíteni tudunk. Ez a természetbeni megsegítés Önök nélkül nem
lenne lehetséges.
Köszönetként fogadják érte Isten áldását: Szeretettel és imádsággal
Erdődi Ferenc plébános és a Karitász csoport

HÁZUNK TÁJA

Beszámoló az Egészséges Nemzetért Alapítvány
2016. évi munkájáról

A Pomázi Védőnői Szolgálat dolgozói által működtetett
Egészséges Nemzetért Alapítvány számára, a 2017-es év meglehetősen izgalmasan alakult.
A Pomáz Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális
Bizottsága által közzétett felhívásra több pályázatot is benyújtottunk, melyeket sikeresen megnyertünk. Ennek keretében
kerülhetett sor az SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
által lebonyolított tizenéveseknek szervezett szentendrei
„Irány a Skanzen” elnevezésű programra, melyen 15 fiatal vett
részt, illetve a decemberi és az adventi kézműves foglalkozásra, 13 család részvételével. Az SZSZK Idősek Napközbeni
Ellátása Csoport munkatársai segítségével az időskorúak
számára szeptemberben egy jó hangulatú, vidám Szüreti
mulatság került megrendezésre.
A Védőnői Szolgálat is két rendezvénnyel járult hozzá a pomázi gyermekek, felnőttek egészségtudatos szemléletének formálásához. Májusban került megrendezésre egy ötödik-hatodik osztályos csapatok részére meghirdetett verseny, ahol az
egészséges életmóddal (táplálkozás, mozgás, káros szenvedélyek) kapcsolatos kérdésekről adtak számot nagyon magas
színvonalon a tanulók. (A versenyt a Sashegyi Sándor Általános Iskola 5.b. osztályos csapata nyerte.)
Másik rendezvényünkre októberben került sor a Kisgyermekes

Családok Egészségnapja elnevezéssel. Itt többek közt egyszerű, de egészséges ételeket, italokat készítettünk (nagy
örömünkre csatlakozott hozzánk a Pomázi Közösségi Életkert
is), megmutattuk a babamasszázs alapfogásait, és a meghívott
szakemberekkel gyermekorvosi konzultáció, mozgásszervi
szűrés, pszichológiai, kineziológiai tanácsadás és mosható
pelenka bemutató zajlott. Szeptemberben az elmúlt évekhez
hasonlóan ismét megrendezésre került Anyatejes rendezvényünk, amelyen az egy éven túl szoptató édesanyákat
köszöntjük. (Ezen rendezvény sikeres megrendezéséhez köszönjük Pomáz város Polgármesterének anyagi támogatását
is.)
Az Alapítvány legfőbb feladatának továbbra is a pomázi lakosok egészségnevelését, egészségtudatos gondolkodásának
formálását tekinti. Iskolai rendezvények, versenyek keretében
idén is még több hasznos információval, többlet tudással
szeretnénk segíteni a fiatalok helyes gondolkodásának, szemléletének formálásában. További célunk, hogy amennyiben az
Alapítvány költségvetése engedi, a tavalyi rendezvényhez
hasonlóan, iskolai kereteken kívül is hozzájáruljunk a város
lakosainak megfelelő testi, szellemi, lelki egészségének
kialakításához, megőrzéséhez.

Ahogy mindenhol láttuk és hallottuk, a 2016-os év embert
próbáló volt, Nem volt ez másképp az állatvédelem területén sem. Az állatvédők küzdenek a gazdátlanná vált állatok sorsának jobbításáért, az emberi felelőtlenség miatt
megszületett, de nem kívánt kölykök életben tartásáért, az
emberek felelősségének felébresztéséért, az ivartalanítás
fontosságának megértéséért, a megkínzott állatok kimenekítéséért, a rosszul tartott, rengeteg nélkülözést szenvedett állatok kiszabadításáért.
Elfáradtunk... és már dübörög a 2017-es év.
Ahogy kissé fásultan összegeztük a 2016. évet, rá kellett
döbbennünk, hogy megint sokat tettünk. DE! Ehhez hozzájárultatok Ti is, akik segítettétek munkánkat!

A számok önmagukért beszélnek, mi is elképedtünk tőle.
Köszönjük mindenkinek, aki a lehetőségéhez mérten hozzájárult ehhez az eredményhez!
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki nem megy el a nélkülözők
mellett, legyen szó állatról vagy emberről. Hálásak vagyunk
mindenkinek, aki a mai világban elhatalmasodó közönyön
túllépve, segítő kezet nyújt annak, akinek nagy szüksége van
arra a kézre! Köszönjük a segítséget, a szeretetet, a támogatást!
Mert higgyétek el, mindenki tehet valamit azért, hogy ez a
világ jobb és szebb legyen!
Mi azt adjuk Pomáz város közösségének, ami hitünk szerint
legfontosabb ebben az életben: a saját időnket.
Köszönjük, hogy sokan csatlakoztatok hozzánk!

Köszönjük!

2016. év számokban:
- 21 évesek lettünk
- 7 egyesületi tag dolgozott a menhelyen és az utcán önkéntesként
- 22 iskola diákjai jártak ki hozzánk ledolgozni az 50 óra közmunkát
- 365 napon át, azaz az év minden napján dolgoztunk
- 3650 órában láttunk el közfeladatot
- 3 kifutót és 3 kis kennelt tudtunk megépíteni önerőből
- 20 év után lett mosdó-WC-nk az Önkormányzat segítségével
- 144 kutyát fogadtunk be
- 132 kutyust adtunk örökbe
- 7 halálozás történt a menhelyen betegségből adódóan
- 61 kutyát juttattunk azonnal haza az utcáról chip leolvasás
után
- 4 cicát adtunk örökbe
- 11 panziós kutyust fogadtunk élelemért és tárgyi adományért
(nem pénzért)
- 17 családnak segítettünk a kutyák ellátásában
- 24 nehéz anyagi helyzetben lévő kutyagazditól vállaltuk át az
ivartalanítás költségét
- 8 nehéz anyagi helyzetben lévő cicagazditól vállaltuk át az
ivartalanítás költségét

Pomázi ÁVE csapata nevében
Fazekas Réka és Mezei Szilvia
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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:
8-17 óráig
Szombaton:
8-11 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Március

12-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
15-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
19-én 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)
26-án 8.00–20.00-ig
István Király

Április

REDŐNYÖK

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

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

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

Görög katolikus
liturgiát

Evangélikus
istentisztelet

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

kedvezménnyel 2017. március 31-ig!

2-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy

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

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

Fényresötétedő lencsék 35%

Német Német Német

Bojler szervíz

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

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

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

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

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

HIRDETMÉNY
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