---

Pomázi Polgár
Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXVI. évfolyam, 4. szám, 2017. április

A pomázi németség
legszomorúbb napjára
emlékeztünk

Reformáció 500

Tisztelet
a bátraknak!

Ingyenes

HIRDETÉS

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT
2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

2 Pomázi Polgár

TARTALOM

A TARTALOMBÓL

József Attila
ISTEN

Polgármesteri interjú.........................4.

Nyílt nap...........................................5.

A Dalszerző......................................8.

Pomázi szinkronúszók.......................9.

Képriport....................................10-11.

Reformáció 500...............................15.

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.
Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.
Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.
Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.
Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem tetten értem az én szívemben.

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Az elfogadott költségvetés mentén
kezdődhet a munka

A március hónap legfontosabb eseménye minden esztendőben a város költségvetésének elfogadása. Idén sem volt ez másként, bár más fontos dolgok is történnek Pomázon. Ilyen például az új
óvoda építése, a Margitligeti út járdájának megépítése vagy a éppen a gyermekorvosi rendelő
átépítésének előkészítése. Többek között ezeket a témaköröket érintettük e havi interjúnkban
Vicsi László polgármesterrel.

év végéig tart. Majd ezt követően 2018-ban a konténerépületet az önkormányzat áthelyezi, és az ingatlant a Sashegyi
iskola számára használatra átadja.
- Minderre azért is nyílik lehetőség, mert a konténer oviból
a gyerekek szeptembertől átköltözhetnek az új városi óvodába, melynek építése most már látványosan zajlik.

- Kezdjük a költségvetéssel, melyet idén nyolc igen
szavazattal, két nem ellenében fogadott el a testület. Mire
számíthatunk ennek alapján az idén?
- Kicsit viccesen indult a költségvetés tárgyalása, hiszen a
két szokásos kerékkötő képviselő, már azt sem támogatta,
hogy egyáltalán benyújtásra kerüljön a költségvetés tervezete. Finoman fogalmazva eléggé érdekes, de aki cseppnyire is ismeri az önkormányzatiság működését, annak számára ez nonszensz. De ha eljátszunk a gondolattal, hogy mi
lett volna, ha a testület elfogadja Andrásné Murányi Borbála
és Hardi Péter javaslatát, akkor jelen pillanatban nem lenne
költségvetése a városnak és kormányzati szervek dönthetnének helyettünk a város ügyeiben. Ez tehát egyenlő lenne
egy városi csőddel és példa nélküli szégyennel. Szerencsére
van kilenc bölcs képviselő a testületben, aki tovább is lát az
önös politikai érdekeknél, és pomáziként, szeretve települését, valóban Pomázért dolgozik. Ennyi kitérő után tehát
maradjunk annál a szikár ténynél, hogy a költségvetést a
képviselőtestület elfogadta, s annak mentén megkezdődhet a
munka. Ami ebben az évben reményeink szerint több állami
pályázati forrással is kiegészülve szép eredményeket hozhat
városunk életében. Tervezünk idén egy futópályát a Szelistye sétányra, újabb pihenőparkokat szeretnénk létesíteni a
város különböző pontjain, elkezdődik a város közvilágítási
korszerűsítése. Áprilisban kezdjük a kátyúzást, útjaink rendbehozatalát. Elkezdjük ebben az évben a gyermekorvosi
rendelő teljes átépítését, s ezzel összefüggésben tájékoztatnám a kedves pomáziakat, hogy amíg a rendelő átépítésre
kerül, addig a rendelés nyár elejétől a konténer óvoda épületében található meg. Az átmeneti állapot vélhetően az idei
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- Magam is rendszeresen megtekintem az építkezést. Épp a
napokban jártam az építési területen, s örömmel konstatáltam, hogy jó ütemben halad az építkezés. Bár a tél lelassította a munkálatokat, a beruházás vezetőjével folytatott
megbeszélések alapján tarthatónak tűnik az építkezés ütemterve. Fontos beruházásunk még a kevesek által sokat kritizált Margiltligeti úti járdaépítés, ami a terepviszonyok
miatt is igen bonyolult építési feladat. Nehezíti még a munkát, hogy az egyik ellenzéki szószóló, két-három naponta a
munkásokat feltartva kíván önjelölt építési ellenőrként belépni a munkaterületre… De az ott lakók azért természetesen örülnek az új járdának, s alig várják, hogy kulturált
körülmények között közlekedhessenek. Még egy gondolat
engedtessék meg nekem ezzel kapcsolatban. Aki Pilisszentkereszt felől érkezik hozzánk, az nem egy romos,
elhanyagolt járdaszakaszt fog látni, hanem egy felújított,
igényes, városképileg szép környezetet. Ehhez a témakörhöz tartozik, hogy terveim szerint hamarosan kiírunk egy
pályázatot a városi üdvözlőtáblák cseréjére. A pályázaton
várjuk minden kreatív pomázi lakos ötletét. A kiírást hamarosan közzétesszük az összes városi média felületünkön.

Pomáz Egészségéért
nyílt nap

Március 25-én, szombaton családi nyílt napot rendeztek a Nil
Fitnesz falai között. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit vártak! Minden korosztály számára szerveztek programokat, versenyeket, melyek az ismert televíziós műsorvezető,
Barabás Évi vezetésével zajlottak. A Pomáz Egészségéért nyílt
napot délelőtt 10 órakor Vicsi László polgármester nyitotta meg,
aki megnyitójában elmondta, hogy ismerős terepen jár, hiszen
heti néhány alkalommal maga is felkeresi az edzőtermet.
Később a nap folyamán bemutató órákon, valamint izgalmas
vetélkedőkön vehettek részt az érdeklődők.

Mesél a kastély
Szente Vajkkal

Március 24.-én este harmadik alkalommal mesélt a kastély
a Teleki Wattay Kastélyban található hangulatos Gróf Teleki Kastély Étteremben. Nyári Darinka vendége ezúttal
Szente Vajk televíziós személyiség volt.
Szente Vajk fiatal kora ellenére igazi színházi polihisztornak
számít. Színészként kezdte pályafutását, de most már túlnyomó
részt rendezőként tevékenykedik, saját darabokat ír, az ő fordításaiban csendülnek fel a Disney slágerek, és mind emellett évek
óta vezeti a Szeretlek Magyarország című vetélkedőt. A közel
másfél órás beszélgetés allatt megtudhattuk Vajkról, hogyan
vélekedik a színházcsinálásról, miért érez késztetetést arra, hogy
mindíg valami újat hozzon létre, hogy hatott alkotói munkásságára, hogy gyerekkorában édesapja Rejtő Jenőt olvasott neki
estimese gyanánt. A magánéletéről ritkán beszélő művész mesélt arról is, hogy Békéscsabán szerény körülmények között
nevelkedett, hogy mennyire fontos neki a családja és valóban
véget ért-e a házassága Erélyi Tímea színésznővel.
Egy biztos, az egyre népszerűbb rendezvénysorozat nem csak a
gasztronómia, hanem a kultúrális élvezetek kedvelőinek is remek kikapcsolódás.

KÖZÖS DOLGAINK

Idén is jó hangulat a
Farsangi bálon

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.

Múltidéző Pákolicz
Mihály 75. születésnapja
alkalmából

A Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületét 2010. decemberében alapították egykori diákok az alapszabályban
rögzített és azóta nem módosított célkitűzésekkel: „A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanult egykori
diákok együvé tartozásának tudatosítása, egymásért felelősséget érző, egymást kölcsönösen segítő baráti közösségének kialakítása, valamint együttműködés az Alma
Materrel, oktató-nevelő munkájának segítése.”

Céljaink megvalósításának egyik fontos módja, hogy megmutassuk kik voltunk és kik vagyunk. Ennek egyik eszköze, hogy
bemutassuk közösségünknek és a minket követő generációknak
a közérdeklődésre számot tartó öregdiákokat és tanárokat,
akiknek életpályája példamutató. Pákolicz Mihály életútját és
munkásságát nem csak az öregdiákoknak szeretnénk bemutatni,
illetve megmutatni, hanem annak a tágabb közönségnek is,
amelyben a 75 évét eltöltötte és közösség építő, alkotó
tevékenységét folytatta. Pákolicz Mihály Pomázon született és
Pomáz volt életének egyik legfontosabb színhelye, ezért
fontosnak gondoljuk, hogy Pomázon kerüljön megrendezésre a
programunk és a Teleki-Wattay kastély méltó helyszíne lesz a
rendezvénynek. Nem csak Pomáz fontos helyszín Pákolicz
Mihály életében, hanem Szentendre is, ahol gimnáziumba járt és
hosszúévek óta itt él és alkot. A programunk címe: „Múltidéző”,
de reméljük múlt és jelen összekapcsolódik térben és időben is
a 2017. április 9–én 16 órakor kezdődő rendezvényünkön.
Horváth Vilmos
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária Ilona

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

Közös helyszíni bejárás
a HÉV állomáson és
környékén

Nemrégiben Pomáz Város Önkormányzatának többszöri
kezdeményezésére helyszíni bejárással egybekötött személyes találkozót sikerült MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megszervezni
Pomáz város HÉV állomásának és környékének rendezése
céljából.

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.

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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A helyszíni bejáráson a MÁV HÉV részéről Rozsnyai Zoltán
ingatlanhasznosítási csoportvezető, Géber Péter Pál Szentendre forgalmi állomásvezető, Herczeg Zoltán minőségellenőrzési
csoportvezető, Barkóczi Dániel ingatlanüzemeltetési osztályvezető, az önkormányzat részéről Vicsi László polgármester, a
hivatal részéről pedig Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző, Szabó Andrásné közútkezelő valamint Hámornyikné
Csemeczki Zita városfejlesztési főtanácsos vett részt.
A szemle során a hivatal átadta az általa a területre készült –
elsősorban a MÁV-HÉV tulajdonában lévő 2732/12 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó – problémák fényképekkel illusztrált dokumentumát, továbbá jelezte a fontosabb hasznosítási javaslatait is. Az állomás területén P+R parkoló kialakítására, a
park és az épület körüli terület karbantartására, valamint az
állomás épületének közösségi céllal való hasznosításának
(nyilvános WC, turisztikai infopont kialakítása) átadására vonatkozó kérdések mellett a részvevők a helyszínen a terület
állapotát is részletesen szemlélték így reméljük, hogy hamarosan nemcsak választ kapunk az üzemeltetőtől, hanem a
megindult kommunikációval idővel látható megoldások is
születnek annak rendbetételéhez.
Köztudott, hogy jelenleg az állomás környezetét közmunkások tisztítják napi rendszerességgel továbbá az Önkormányzat
telepített ide további padokat, szemetest és végezteti a nagyobb növényzetmetszést a park területén, hogy rendezettebb
környezetbe érkezhessenek az erre közlekedők. Sajnos azonban minderre a mai napig nem sikerült részletes megállapodást
kötni a feleknek.
Természetesen amennyiben a találkozó után a felek között a
tervezett megállapodások létrejönnek, a lakosságot tájékoztatni fogjuk!

Kreatív ötleteket vár a városvezetés

Pomáz bevezető útjain található egy-egy tábla, mely köszönti
a beérkezőket, illetve ellentétes irányban jó utat kíván a településünket elhagyóknak. Vicsi László polgármester úgy
véli, hogy ezen táblák grafikai megújítására lenne szükség.
Éppen ezért kéri a kreatív pomáziakat, segítsenek ötleteikkel,
hogyan is képzelnék el a köszöntő és a búcsúzó táblagrafikát.
A grafika fontos eleme a pomázt jelképező ötágú fa, az üdvözlő vagy elköszönő szöveg és a testvérvárosok felsorolása.
A kreatív ötleteket a polgarmester@pomaz.hu e-mail címre
várja városunk első embere.

EMLÉKEZET

A pomázi németség legszomorúbb napjára
emlékeztünk

71 évvel ezelőtt, 1946 januárjában vette kezdetét a magyarországi németek kitelepítése. Pomázról március 11-én
indult a vagon, az ismeretlenségbe szállítva 1032 pomázi
lakost. A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület és a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola évről évre megemlékezik erről a tragikus eseményről.

Idén március 10-én, pénteken kezdődött a rendezvénysorozat,
melyen részt vettek a nemzetiségi és a helyi önkormányzat
vezetői és képviselői, a német nemzetiségi kulturális egyesület
vezetői és tagjai, a német iskola vezetői, pedagógusai, a
diákönkormányzat képviselői és a nemzetiségi óvodai csoport
óvodapedagógusa. Az emlékezők először a pomázi Hév állo-

Mária köszöntése után az iskolások szavalatai, majd a pomázi
óvónők Eszterlánc kórusának műsorát hallhattuk. Ezután
Sztrányiné dr. Striegler Rosemarie a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke mondott beszédet. Csordás Tibor felolvasta Plank Anton és Melzer Géza egyesületi tagokhoz írt
megható levelét, akik egykori pomázi lakosok, kitelepítési
szemtanúk, Pomáz város díszpolgárai, a Pomazer Heimatverein korábbi vezetői. Sokat köszönhetünk nekik, Toncsi bácsi
„zöld könyve” az iskolai német honismeret oktatásának alapforrásává vált, pótolhatatlan dokumentum. Nélküle már csak
foszlányokban ismernénk az egykori pomázi németek életét.
Vicsi László polgármester úr gondolatai után Szlávikné Katona Mária kiosztotta a Pomázi Német Önkormányzat „Pomázi Németségért” Elismerő Oklevelét. Ebben az évbena
Lantos házaspár volt a díjazott, Lantos Kálmán és Lantos
Kálmánné a német közösségért végzett aktív munkájáért
részesült elismerésben. Az est beszélgetéssel zárult, a múltról,
a jelenről és a jövőről.
Balog Ilona Katalin

más falán elhelyezett emléktáblához helyezték el koszorúikat.
Utána a német iskolában emlékkiállításának megnyitója következett. A pedagógusok, szülők és diákok által gyűjtött értékes anyaggal időutazásra hívtuk a jelenlévőket, hogy megérezzük az adott kor hangulatát. A kiállítást Szlávikné Katona
Mária, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonya nyitotta
meg. Az iskola tanulói megható szavalatokkal járultak hozzá
az emlékezéshez. A hagyományőrző tánccsoport bemutatta
újonnan varratott korhű nemzetiségi viseletét, melyet a
nemzetiségi és helyi önkormányzat segítségével készíttetett az
iskola. Koszorúzás volt a kisváci és a temetőben lévő sváb keresztnél is. Vasárnap este közös imával folytatódott az
emlékezés a Grottánál, majd megtelt a római katolikus Szent
István Plébánia Templom, ahol német nyelvű emlékmisét celebrált a burgerlandi származású Salat Imre atya. A német
nyelvű miséhez a nemzetiségi önkormányzat német és magyar
nyelvű misefüzetet készíttetett, aminek kiemelkedő színvonala Imre atyának is feltűnt. A misét itt is koszorúzás követte.
A templomból a Német Közösségi Házba vonultunk, ahol koszorúzásra és emlékműsorra került sor. Szlávikné Katona
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INTERJÚ

A Dalszerző

Jégkorongozott, floorballozott és a pomázi zeneiskolában zongorázott. Az idei eurovíziós dalversenyen a
középdöntőig jutott. BERKÓ GÁBORT a fiatal nemzedék legtehetségesebb komponistái között tartják számon.

- Amikor legutóbb beszélgettünk, épp felvételi előtt áltál.
Most pedig a diplomaosztó előtt. Ha minden igaz, elektronikus zenei média művész leszek a zeneművészeti egyetem
zeneszerzés tanszakán.
- Mire jogosít majd ez a diploma?
Semmire. Ilyen végzettséggel nem hirdetnek állást. A zeneakadémián viszont olyan komoly, világszínvonalú a képzés,
hogy nem volt hiábavaló. Nagyon jó mesterektől, nagyon
sokat tudtam tanulni. Már az elején kiderült, hogy ezt csak
úgy lehet csinálni, ha az ember a napja jelentős részét rááldozza.
- Téged viszont nem ez a műfaj tett ismertté.
A komolyzene mellett jó ideig nem maradt idő az életemnek
arra az oldalára, ami egyenlőre a fősodor, a könnyűzenére.
Furcsa, mert a könnyűzenében mozogtam többet, de közben
meg ott van a komolyzene, vagy az experimentális zene, ami
szintén borzasztóan érdekel. Még nem született meg a fejemben, hogyan lehet vegyíteni a kettőt, ezért aztán igyekszem különválasztani.
- Te milyen zenét hallgatsz?
Kortárs popzenét, Mozartot és éles váltással zúzós hangosat
egyaránt. Az emberek hogyan hallgatnak zenét? Könnyűzenét, rádióból, vagy tv-ből és akkor működik a dal, ha
rögtön dúdolom, ha már azonnal bekúszott. Komolyzenéhez
pedig leülünk és hallgatjuk, az egy külön program. Akkor
nem csinálunk mást. Nem főzünk, nem vezetünk.
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- Négy évvel ezelőtt a majdhogynem középiskolás korú
Backround zenekarral is eljutottatok a legjobb harmincas
TV-s körig. Mennyit tanultatok abból a sikerből?
Hihetetlenül sokat, de akkor körvonalazódott, hogy nem
vagyunk készen a továbblépésre. Nem tudtuk kezelni azokat, akik a megnövekedett ismertséggel több figyelmet szenteltek nekünk. Ezt akkor elrontottuk, aztán meg is szűnt a
közös munka. Abban a korban voltunk, amikor már mindenki befejezte a középiskolát, jöttek az új tanulmányok, az
új munkák és nem mindenkinek a zene lett az élete. Közben
én nagyon megszerettem az elektronikus zenét, a zeneszerzést és tudtam mivel akarok foglalkozni.
- Hogyan jött létre a Couple formáció?
Amikor a Beckround megszűnt, a Vikivel továbbra is készítettünk dalokat, amik nem a hagyományos dob-baszusgitár-szintetzátor zenekari felállásra íródtak, hanem egy kicsit kreatívabb hangszerelésre. Tetszettek az első dalok, aztán próbaként tartottuk egy koncertet, magyar és angol nyelven is készítettünk klipet, amit szétküldtünk az ismerőseinknek a médiába és kíváncsian vártuk kinek mi lesz véleménye. A visszajelzések alapján a magyar szöveg mindenkinek
jobban tetszett. Mostanra a Vége vannal együtt elkészült
négy új számunk, ami már csak magyar nyelvű.
- Miben volt más a 2017-es Eurovíziós dalverseny a négy
évvel korábbinál?
Annak idején a stáb nagy része rutinszerű munkahelyként
járt a tv-be, mi pedig, mint a gyerekek mindenen csodálkoztunk. Kívülállók voltunk, ami a produkción is látszott. Most
megértünk már mi is valamelyest.
- Milyen volt a fogadtatás?
A közönségtől nagyon sok szeretetet és biztatást kaptunk.
Fontos volt, hogy az online sajtó két fontos szereplője is azt
írta, hogy a dalunk egyedi volt és kitűnt a mezőnyből. Bíztunk benne, hogy ha Kijevbe nem is, de eljuthatunk a döntőig is.
- Évek óta együtt szerepeltek Vikivel. Adódik a kérdés, hogy
írsz-e másoknak is Vikin kívül, és indultok-e énekes tehetségkutatókon?
Tőlünk ez távol áll. A szakma másként tekint azokra, akik
menő tehetségkutatókon szereznek ismertséget. Nem a műsorokat, vagy a közízlést hibáztatom ezért, de mi ezt nem
akarjuk. Van egy hosszabb út, amit végig lehet törni. Lehet,
hogy nehezebb, de ha elindultunk, akkor végigcsináljuk.
Esetenként írok másoknak is, de amikor olyan előadónak
írok, mint a Viki, aki közel áll hozzám, sokkal könnyebben
jönnek létre igazán személyes dalok.
- Milyen felállásban működik a Couple?
Van zenekari változat gitár-dob-szintetizátor felállással és
van egy bulizós, kéttagú felállás, erőteljesebb elektronikus
hangzással.
- Hogyan készülhetnek hanghordozók, szerveződhetnek
koncertek?
Szeptemberben történt még egy jó dolog velünk. Az
Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programjának támogatásával júniusig elkészíthetjük az első lemezünket. Sok
felkérésünk van a nyárra is, ott leszünk a nagy fesztiválokon.
- Hogyan képzeled a következő éveket?
A családomban mindenki megfontolt mérnök, tanárember,
csak én vagyok alapvetően improvizatív alkat. Noha a
könnyűzenei karrierem elindult, nem szeretném elhagyni a
komolyzenei vonalat sem.
G.S.

INTERJÚ

A pomázi szinkronúszók a Budapesti VB-re
készülnek

Már Római Colosseumban is tartottak vízi balett bemutatókat az ókorban. Az újkori olimpiák programjában
1984-től szerepel. A válogatottat, - melynek Kertai Lili,
Lukovszky Sára és Dávid Janka is tagja – Natalia
Tarasova személyében két éve egy igazi orosz sztár edző
irányítja.

- Hogyan lettetek szinkronúszók?
Kertai Lili: Három éves korom óta sportolok. Úszással
kezdtem. A nagyapám és az apukám is úszó volt, de én nem
szerettem a faltól-falig úszást, így aztán az egyik barátnőmmel, úgy tíz évvel ezelőtt a színkronúszás mellett döntöttem. A másik mozgásforma a tánc volt, amit sokáig
gyakoroltam.
Lukovszky Sarolta: Én is az úszással kezdtem, de nálunk a
család nem volt sport-centrikus. Én még a Pomázi Művelődési Házba jártam aerobikozni és a két mozgásformát vegyítve kerültem a szinkronúszáshoz.
David Janka: Hét éve szinkronúszom, de előtte én is úsztam
és táncoltam, aztán egyszer láttam a TV-ben és megtetszett.
- Ketten Pomázon jártatok általános iskolába, most viszont
mindhárman pesti gimnáziumban tanultok. Hogyan bírjátok a tanulást és a sportot?
L.S: Egyre nehezebben. Most már legalább heti 6x5 óra
edzésünk van egy héten, vagy még több, de eddig sikerült
megoldanunk.
D.J: Magántanulók vagyunk, mert délelőtt-délután is lehetnek edzések. Ha délelőtt van edzés, akkor általában először
kondizunk és utána úszunk.
L.S: Ha az egész napot körülöleli az edzés, 9-14-ig, akkor
már nem sok értelme lenne bejárni.
- Vannak versenyek, ahol egyesületi versenyzőként vagytok
jelen ellenfélként?
L.S: Nem arra már nem lenne időnk. Mi csak válogatott
sportolóként versenyzünk. Mi nem edzünk az egyesületben,
csak a válogatott stábbal.
K.L: Nincsenek kötött versenyek. Inkább nemzetközi kupák, amikre beneveznek bennünket.
D.J: Az orosz világbajnok szövetségi edző mellett két
magyar segédedző dolgozik a kerettel. A válogatott edzések
a Tüskében, a Margit szigeten, vagy Újpesten vannak. Hétvégén tudjuk meg, hová kell mennünk a következő héten.
- Sokat utaztok?
D.J: Főleg külföldi versenyekre járunk. Voltunk Párizsban,
Bonnban, Kazanyban, Minszkben. Az idén megyünk még
Japánba és Görögországba is.
- Felnőtt és junior korosztályban is versenyeztek.
Vannak egyéni, szóló, páros, csapat és kombinációs kűrök.
Minden számhoz tartozik egy rövid és egy hosszú kűr. A
rövid programban vannak az előírt kötelező elemek.
- Tudjátok e, hogy ki melyik számban indul a vb-n?
L.S: Voltak kvalifikációs versenyek, de még nem tudjuk, ki
melyik formációban, vagy számban indul.
- Az edző szerint a technikai felkészültségben vannak
hiányosságok a magyar versenyzőknél. Mire gondolhatott?
K.L: Vannak kötelező elemek, amiket leginkább technikával
lehet megoldani: hogyan tartsd a lábad, a vállad, a tested. Ez
nagyban befolyásolja az összképet.
D.J: Egész kicsi korban kellett volna a jó technikákat elsajátítani.
L.S: Az elit nemzeteknél sokkal korábban történik a sportág
választás, de a szakmai munka és a külső feltételek nálunk
is egyre jobbak. Ma egy válogatott versenyző sokkal nagyobb elismerésben részesül, mint néhány évvel korábban.

- A szövetség komoly munkát vár: jó edző, jó feltételek.
Tarasova hétszeres orosz és háromszoros amerikai bajnok,
többszörös világ-és Európa-bajnok. Mit jelent az, hogy egy
világsztár edzőtök van?
K.L:Sokat jelent, hogy őt mindenütt ismerik. Sport diplomáciában és szakmailag is sokat számít. Száz százalékig kell
csinálni, mert megjön az eredménye.
L.S: A szövetségnek vélhetően nagy befektetés volt, ami
nyilván meg is térül. Az edző példája, hogy soha ne felejtsük
el, honnan jöttünk…
- Ő egy nagy országban, sok versenyző közül is a legjobb
tudott lenni, majd egy idegen nemzeti bajnokságában is
bajnok volt. Ti egy kis ország kis létszámú sportágában
meddig juthattok ha hisztek magatokban?
D.J: A sportba fektetett idő nem kidobott pénz. Valószínűleg
beépül az életünkbe.
L.S: A vb-re konkrét helyezés, vagy elvárás nincs, csak a
minél jobb teljesítmény.
K.L: Annyi, hogy az edző azt mondja: szép volt megcsináltátok, büszke vagyok rátok! A saját közönségünknek
tetsszen a produkciónk.
- Helyileg hol lesznek a szinkronúszó számok?
K.L: A városligetben, a Vajdahunyad vára mellett felépített
mobil uszodában.
- A tizenéves életkorotok második felében vagytok. Több
időt vagytok a csapattársakkal, mint az osztálytársakkal,
vagy a családdal. Van e valami, amire azt mondjátok:
sajnáljuk, hogy a sport miatt kimaradt?
Nincs! A látszat ellenére is megvan az egyensúly. Amit a
sporttól kapunk, azt nem pótolhatja semmi.
- Miért érdemes a szinkronúszást választani? Mit mondanátok egy kisiskolás csemetének?
K.L: Azt mondanám, hogy nagyon szépen csillognak a
dresszek és több sportág szépségeit is megtalálja benne:
úszás, tánc, akrobatika, de még a küzdősportok is szóba
jöhetnek. Vagyis: gyönyörű!
gs
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Tisztelet a bátraknak!

Az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepség március 15-én 9
órai kezdettel zajlott a Városháza parkjában. Beszédet
mondott Balog Ilona Katalin, a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, az ünnepi műsorban
közreműködött a Pomázi Német Nemzetiségi Általános
Iskola 5. osztálya, műsort Berentei Tiborné és Trakpergerné Gácsi Andrea tanította a diákoknak. Az ünnepség
után szokásos módon a Kő-hegyen zajlott megemlékezés
12 órakor, a Petőfi-pihenőnél, ahol Vicsi László polgármester mondott beszédet.

Ünnepi beszédét Balog Ilona Katalin történelmi áttekintéssel kezdte. Címszavakban foglalta össze 1848. március idusának történéseit, majd gondolataival a mába kalauzolt bennünket az alábbi szavakkal. „Minden magyar ember érzi,
milyen mélyen rejlik a március 15-i eseményekben egy
nemzet tenni akarása. Milyen erős a vágy az összefogásra,
hogyan mozdult meg az egész nemzet, azzal a céllal, hogy
megváltoztassa, szebbé és jobbá tegye a jövőt. Ezen a napon
az egyik legszebb emberi értékért kezdődött elszánt küzdelem, a szabadságért. Ha megkérdezik tőlünk, mit jelent számunkra ez a szó, legtöbben a legalapvetőbb emberi értékként határoznánk meg a szabadságot. Pedig mivel nekünk
már nem kellett érte küzdeni, nem is igazán tudjuk, milyen
lenne, ha nem lenne a mienk. Tudunk-e értékelni valamit,
ami természetes? Tudjuk-e értékelni a szép időt vagy a jókor
érkezett esőt, a mindennapi kenyerünket, az egészséget, és a
szabadságot? Tudjuk-e pontosan, mi is az, aminek a nem
létezése nagyon rossz lenne? Mit jelent a ma emberének a
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szabadság? Hogy mehetünk külföldre? Ha nem tetszik a
hazánk, akár végleg? Hogy 30 féle mosogatógép közül
választhatjuk ki, melyik végezze el helyettünk a munkát?
Hogy rengeteg tévécsatorna közül választhatjuk ki, mit nézzünk, ahelyett hogy játszanánk, vagy kirándulni mennénk a
gyerekeinkkel? Mert lássuk be, vannak, akik szerint a szabadság azt jelenti, azt csinálok, amit akarok, bármit megtehetek. Pedig a ’48-as hősök nem ezért szálltak síkra. A
márciusi ifjak és a többiek valami igazán méltóságteljes
eszmében hittek és képesek voltak gondolkodás nélkül az
életüket adni érte. Mert jobbá szerették volna tenni a világot.
Sokakban felmerül a kérdés. És a mai fiatalok? Tennének-e
ilyet? Tudnak-e komolyan hinni valamiben? Hányszor mormoljuk el magunkban, vagy hangosan is, „ezek a mai fiatalok… Hányszor bosszankodunk, mert csúnyán beszélnek,
meg csak nyomkodják a kütyüket, és látszólag nincsenek
komoly céljaik. Én azt gondolom, nem elégedetlenkednünk
kell, hanem megtanítani őket arra, amilyennek szeretnénk
őket látni. Egészséges lelkületű, tenni akaró, gondolkodó
embereknek. Ez a mi közös feladatunk. A mi feladatunk az
iskolákban, és a családok feladata odahaza. Átadni gyermekeinknek mindazt, amit mi tudunk és értékesnek tartunk,
hogy ők ifjúként hozzátéve a bátorságot és kreativitást szebbé tegyék a világot. Mert hiszem, a mai gyerekek ugyanolyan csodálatos fiatalokká válhatnak, mint egykor a márciusi ifjak voltak. Csak jó példával előttük járva, majd időben kezüket elengedve meg kell nekik adni a lehetőséget,
hogy bebizonyíthassák!”
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DIÁKHÍREK

Tavaszi hírek a német suliból

Végre megtörtént, amire hosszú hónapok óta vártunk:
beköszöntött a tavasz. Újra süt a nap, nyílnak a virágok,
csivitelnek a madarak. Ennél hatékonyabb motivációs
eszköz nehezen található! Reggelente a tavasz két vidám
hírnöke köszönt minket a kastélykertben, így mosolyogva
érkezik tanár és tanuló is az iskolába!

A hónap az óvodások látogatásával kezdődött. Hagyomány,
hogy minden évben ellátogatnak hozzánk a pomázi óvodák
nagycsoportosai. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Március 2-án Dunabogdányban voltunk a területi német versés prózamondó versenyen. Iskolánkat nyolc fő képviselte.
Mindannyian ügyesen szerepeltek. A 3-4. osztályosoknál Lévai Emma és Beleki Boldizsár 3. helyezést ért el.
Továbbjutottak a megyei fordulóra Lévai Anna 6.o. kategóriájában 1. helyezettként, és Farcas Andrea, 7. osztályos
másodikként. Mindenkinek gratulálunk!
Március 10-én a pomázi németek kitelepítésének szomorú
évfordulójára emlékeztünk. Idén kiállítást rendeztünk, ahol a
szülők, diákok és a pedagógusok által gyűjtött anyaggal
szerettük volna felidézni a kor hangulatát. Tanulóink közül
Farcas Andrea és Páni Márk vasárnap este a Német Közösségi
Házban is felléptek.
Március 11-én nagyon jó hangulatban telt a német munkaközösség bemutatkozása a leendő elsősöknek és szüleiknek.
Természetesen sok más tanító és tanár néni is jelen volt. A
programban szerepelt német versek, táncok tanulása, kézműveskedés, egészséges tavaszi ételek kóstolása.
Polyák Mária tanárnő idén is megtette tanítványaival a hagyományos márciusi emléksétát.
Egész napra érvényes budapesti csoportos bérlettel először a
Batthyányi térre utaztak. Majd metrópótló kishajóval a
Kossuth térre, a Parlamenthez. Az átépített Széll Kálmán teret
érintve a kis várbuszról az Országos Levéltárnál kiszállva,
rövid séta után elérték első állomásukat, Táncsics börtönét. A
Dísz térről az Alagúton, Lánchídon áthaladva következő cél a
Vörösmarty tér volt. A milleniumi földalattival, majd metróval
utaztak tovább a második állomásra, az egykori Pilvax Kávéház helyéhez, ami ma hotel és étterem. A gyerekeket meglepte, hogy csupán egy márványtábla és a név utal a múltra. A
harmadik állomásnál, a Nemzeti Múzeumnál már nagyon
érezhető volt az ünnepi hangulat, készülődtek a másnapi
műsorra. Az emlékséta itt véget ért. Délutánra a Szikla Kápolna különleges, szép látványa maradt, valamint egy kis
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János-hegyi libegőzés. Különleges élmény volt ez a nap, a
tanulóknak és kísérőjüknek egyaránt.
Március 14-én iskolai szinten emlékeztünk nemzeti ünnepünkre. A 3. osztályosok meghatóan szép műsorral idézték fel
az eseményeket.
Másnap a Polgármesteri Hivatal előtt folytatódott a megemlékezés, ahol az 5. osztályosaink adták elő műsorukat a városi
ünnepségen. A gyerekek és a felkészítő tanár nénik,
Trakpergerné Gácsi Andrea és Berentei Tiborné Eszter néni
nagyon várták ezt a napot, mindenki örömére jól sikerült az
előadás. A nézőknek nagyon tetszett, köszönjük a sok-sok
gratulációt.
Kerékgyártó Éva köznevelési szakértő és tanulásmódszertani
tréner ebben a hónapban az 5. osztályosoknak mutatott pár jó
trükköt, hogy könnyebb legyen a tanulás.
Alsó tagozatosaink a Planetáriumban jártak. A Nap családja
című előadást tekintették meg. Napocska Halász Judit művésznő hangján szólt a gyerekekhez, és bemutatta távoli
testvéreit a csillagokat, gyermekeit a bolygókat és unokáit a
holdakat. Mindezeken túl meteorokat és üstököst is láthattak a
gyermekek, sőt egy látványos holdraszállásban, majd a Földre
való visszatérésben is részt vehettek.
A Víz világnapja alkalmából Gyula bácsi előadásai színesítették az osztályok szüneteit. Gyula bácsi izgalmas dekorációt
készített, akváriummal, vízoszloppal, ultrahangos párásítóval.
A víz különböző megjelenési formáiban gyönyörködve arról
beszélgettek, miként óvjuk környezetünket, Földünk vízkészletét.
Lívia néni a 6. osztállyal életre keltette magaságyásainkat. A
hagymás virágok köré zöldségeket ültettek, mindezt gondosan
vetési naplóba rögzítették. Reméljük az öntözésnek, gondoskodásnak meglesz az eredménye, és jó lesz a termés a német
suliban!
Örömmel köszöntjük itt az újság hasábjain is új kollégánkat,
Gaál Sándort, aki testnevelés földrajz szakos tanár, kívánunk
jó munkát és sok sikert a német suliban!
Balog Ilona Katalin ig.

Rendhagyó kémiaóra

DIÁKHÍREK

Gergely-járás az
oviban

"Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába..."
Régi időkre nyúló hagyományt újítottak föl a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola 4.b osztályos diákjai. Az alapokat még IV. Gergely pápa rendelte el I. Gergely tiszteletére 830-ban. Nagy Szent Gergely pápa egyháztanító volt:
a középkori műveltség megalapozója. Ezért is fűződik nevéhez a Gergely-járás szokása. A negyedikes tanulók a
kislányokat pártákkal, a fiúkat papírcsákókkal csalogatták
iskolába. Viszonzásul tojást és szalonnát kaptak az ovisoktól.

2006. óta működünk ÖKO iskolaként, 2012-ben pedig megkaptuk az Örökös ÖKO-iskola címet.
Tanórán kívüli tevékenységeink mellett a természetismereti
tantárgyak oktatásában is kiemelt szerepet szánunk a környezeti nevelésnek. Ezt a célt szolgálja a 2012-es tanévtőla felső tagozaton bevezetett ’természettudományi gyakorlatok’ tantárgy. Ezeken az órákon igyekszünk integráltan,
összefüggéseiben átadni a természetismereti tantárgyak ismeretanyagát. Kémiaórákon foglalkoztunk az energiaforrásokkal, azok csoportosításával, és környezeti hatásaival.
Egy rendhagyó kémiaóra keretében sikerült egy olyan előadáson részt vennünk, ahol a hetedikesek sok mindent megtudhattak a Paksi Atomerőmű működéséről, környezeti
hatásairól. Előadónk egy 7. a osztályos tanulónk édesapja,
Dr. Darányi Attila volt. A gyerekek életkoruknak, eddigi
ismereteiknek, és érdeklődésüknek megfelelő tájékoztatást
kaptak. Ez nagy élmény volt számukra, melyet utólagos beszámolóik is alátámasztanak. Ezt követően - az elméleti
ismeretek megerősítésként - március 20-án meglátogattuk a
Paksi Atomerőművet.
Ezúton is szeretnénk előadónknak megköszönni a lehetőséget!
Átsné Papp Mária

Játszva tanulni a legjobb!
Interaktív Sportkiállításon járt az 5.a és 5.b

Mátyás történelmi vetélkedő
a 35. év jegyében

2017. március 10-én délután 14 órától rendeztük meg iskolánk névadójáról szóló vetélkedőnket. Minden osztály 3-6
fős csapatokkal indult a vetélkedőn. Szoros küzdelemben a
6.a csapata szerezte meg az elő helyet. Második a 6. c osztály,
a harmadik az 5. a csapata lett. Az élen végzett csapat
könyvjutalmat kapott a többi helyezett és a résztvevők
„édes” jutalomban részesültek. Köszönjük a verseny lebonyolításában résztvevő Petrovits Kriszta és Nóra néni segítségét!
Gillinger László

Mennyire vagy gyors? Milyen magasra ugrasz? Milyenek a
reflexeid? És az állóképességed?
Ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk a Millenáris The
Champion sportkiállításán, ahol játékos-sport-teszt állomások állítottak elénk különböző feladatokat, és akár öszszemérhettük képességeinket híres sportolók eredményeivel. A bejáratnál digitális teljesítménymérő órát kaptunk,
amely végig mérte, hogy mire vagyunk képesek a különböző játékokban, és végül személyre szabott oklevelet
kaptunk e-mailben az eredményeinkről. VR szemüvegen át
beletekinthettünk egy óriási stadion focimeccs előtti pillanataiba, és egy hatalmas medencében átélhettük, hogy
milyen egy vízilabda mérkőzés alulról úgy, hogy közben
szárazok maradunk! Mire kipróbáltunk mindent a kiállításon, és a kijáratnál magasba emeltük a gyönyörű kupát,
valóban átéltük az érzést: A bajnok benned él!
Simoncsicsné Jokkel Nóra
5.b osztályfőnök
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Nyílt napok a
Sashegyiben

Március 22-én és 23-án lezajlottak a nyílt napok iskolánkban. Ezen napokon nagy szeretettel vártuk az érdeklődő
szülőket és leendő diákjaink szüleit is! Örömmel mondhatom el, hogy sok elégedett tekintetekkel találkoztam
szünetekben a folyosón. Számos szülő elismerően nyilatkozott az intézményünkben folyó munkáról. Nagy büszkeség
ez számunkra! Ezúton is köszönjük észrevételeiket és azt,
hogy részt vettek nyílt napjainkon!
Nagy Koppány Lászlóné ig.

A Sashegyi Sándor Iskola beszámolója az idei
„Tarka-barka daloskönyv”című tavaszi
tankerületi rajzversenyen elért eredményeiről

Az Izbégi iskola 8 évvel ezelőtt indítottja útjára ezt a rajzpályázatot a 6-14 éves korosztály számára. melynek kezdetektől célja: a zene és a képzőművészet közkinccsé válása.
„Az általános iskolai zenei, művészeti nevelés alapozás,
mert ekkor alakítjuk ki gyermekeink érzelmi intelligenciáját, a mi feladatunk pedig az, hogy segítsük őket képességeik kibontakozásában, hiszen a zene mindenkié!” Így
invitálták a pályázatra a szervezők a környező intézményeket.
A gyerekek feladata nem volt könnyű, alaposan megmozgatta a fantáziájukat. Az eddigiektől eltérően, a témája nem
népdalok voltak, hanem a Kaláka Együttes egyik CD-jének,
a „Hajnali rigók”-nak az illusztrációja, a dalok kreatív képi
kifejezése. Idén 10 iskola sok-sok diákja küldött be rajzokat,
így 496 pályamű érkezett a versenyre. A független zsűri neves alkotóművészekből állt: Bagdi Kata textiltervező iparművész, Kelemen Marcell festőművész és Sulyok-Papp
Zsuzsanna, az AKG Kisiskola vezetője.
Ügyes kezű diákjaink évről-évre munkáikkal és eredményeikkel öregbítik iskolánk hírnevét.
Az 1-2- osztályos kategóriában különdíjat kapott: Féja Jázmin 1.a osztályos tanulónk, Imre György szintén az 1.a-ból
és Vajda Dóra a 2.c ből. A 3-4. osztályos kategóriában megosztott 1. helyezést értek el:Galambos Viktor a 3.b osztályból és Szabó Dorottya a 4.a-ból. Különdíjat kapott: TóthCsík Áron 3.a osztályos tanulónk. Az 5-6. osztályos tanulók
közül különdíjat kapott: Bacsárszki Levente a 6.a osztályból.
Gratulálunk Nekik! Büszkék vagyunk Rátok!
Hlavacska Orsolya tanítónő, rajz tanár
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A fiatalokhoz szólni,
pont úgy,
mint 1848-ban

Az idén az ötödik évfolyam által megjelenített iskolai
ünnepéllyel hangolódtunk nemzeti ünnepünkre, március
14-én.
A fiatalokhoz próbáltunk szólni, pont úgy, mint 1848-ban. A
zene, a tánc, a mozgás, a látványelemek keretbe fogták a
márciusi ifjak és gyerekek történetét. Az ötödikesek nagyon
élvezték már a próbák alatt is a műsort, sikerült az ő nyelvükön megszólaltatni az eseményeket. A műsort összeállította és betanította: Szikra Petronella, Ferencsik Rita, Kapin
Györgyné és Horváth Mónika.
Kapin Györgyné

Örüljünk együtt!

Langwest Országos Tehetségkutató Angol Nyelvi Verseny írásbeli elődöntő eredmények:

Öt kategóriából kettőben indultunk 7 középiskolás és egy
általános iskolással.
III. Kategória (alapfok): 127 induló-ból
6. Mészáros Álmos 10.oszt. TOVÁBB JUTOTT
11.Antalffy Balázs 7. oszt.
19.Polonkai Dávid 10.oszt.
29.Alatrash Fuad 11.oszt.
36.Mező Melinda 10.oszt.
36.Lakatos Máté 10.oszt.
IV.Kategória (középfok): 213 indulóból:
16.Fekete Martin 10. oszt.
32.Petri Ádám 10.oszt.
Nagyon büszke vagyok rájuk!
Varga Dorottya angol tanár SASHEGYI

Internetbiztonság a
Sashegyiben

Az 5.b osztályban internetbiztonsággal kapcsolatban tartottunk foglalkozássorozatot osztályfőnöki órák keretében.
Borók Nikolett, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának őrnagya olyan mai témákat vitatott
meg a gyerekekkel, amivel gyakran találkozhatnak. Az internetes zaklatás, az online viselkedési szabályok, a ránk
leselkedő veszélyek, a digitális "ujjlenyomat" és még sok, a
gyerekeknek érdekes téma került elő az órákon.
Ez velünk is megtörténhet? Avagy a közelgő "Digitális Témahét" indítása, alapozása volt ez a 3 óra, de úgy tűnik,
hasznos volt, nem is tudtunk minden kérdésre válaszolni.
Folytatás következik!
Kapin Györgyné

Reformáció 500

VALLÁS

Református egyházunk nagy jubileumi éve az idei. A hagyomány szerint
500 évvel ezelőtt, 1517. október 31én szögezte ki Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ettől
a naptól számítjuk a reformáció
kezdetét.
Az Isten kegyelméből, hit által való
megigazulás hitvallása hatalmas megújító, megelevenítő erővel söpört végig
az egyetemes egyházon és a világon,
nem kerülve el hazánkat sem. Református őseink egyedül Isten kegyelmében bizakodó és Urunkat, Jézus
Krisztust követő élete és szolgálata
nyomán a reformáció a magyarság
számára is olyan kincseket adott, mint
például az anyanyelvünkre fordított
Biblia, amely az önálló állami lét elvesztése idejétől kezdve a magyar
nyelv és a magyar nemzet megmaradását nemcsak elősegítette, hanem
lehetővé tette.
A protestáns felekezetek ebben az
évben világszerte megemlékeznek az
évfordulóról, így mi is, pomázi és
csobánkai reformátusok szeretnénk
méltóképpen megünnepelni a reformációt. Szeretnénk hálát adni reformátor
eleinknek azért, hogy hitünk hajóját
visszakormányozták a hit szerzőjéhez
és beteljesítőjéhez, Urunkhoz, és hogy
Isten kijelentése, szava kormányozza
hajónkat, anyanyelvünkön alkalmassá
téve a teljes Írást tanításunkra, feddésünkre, megjobbításunkra és az igazságban való nevelésünkre.
Gazdag programkínálatunk alkalmaira
szeretettel hívunk és várunk minden
pomázi és csobánkai polgárt, nemre,
korra, felekezetre tekintet nélkül;
ünnepeljük együtt a reformáció 500.
születésnapját. Ünnepelni szeretnénk,
de nem önmagunkról beszélni. A testet
öltött Istenről szeretnénk beszélni, aki
önmagát áldozta értünk, hogy elhagyva
önistenítő önmagunkat visszataláljunk
Őhozzá, megismerjük Őt, és emberi
szellemünk, elménk gyökeresen megújuljon általa.
Puskás Attila

Pomázi Polgár 15

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

Április

április 06. 10.00
Nyakigláb – MASZK Bábszínház
előadása
április 06. 18.00-20.00
POVEK - Családi örökségünk
vendégünk: Bognár Ágota

április 07. 19.00 Ölj csak meg lelkem komédia - Ivancsics Ilona és Színtársai
április 08. 9.00-12.00 Bababörze

április 08. 9.00-13.00
Húsvéti készülődés - Könyvtár

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!
- Waldmann Konrád
- Kocsis Tamara
- Hegyi Zsombor
- Antal-Varga Izabella
-Tóth Viktória
- Herhof Katalin
- Kustánczi Mia Lana
- Kustánczi Ella Szonja
- Pető István
- Mészáros Vince
- Cselényi-Szász Máté
- Cselényi-Szász Bálint
- Petrás Annamária Zselyke
- Abu-Ghaben Ádám

2017-01-20
2017-02-15
2017-02-15
2017-02-19
2017-02-20
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-03
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09

25 éves a Teleki-Wattay
Művészeti Iskola

április 08. 17.00 a Bauhaus Festőiskola
kiállításának megnyitója
április 09. 15.00-19.00 Nosztalgia

április 11. 10.00 Költészet Napja –
Versmegálló

április 13. 17.00 Húsvéti játszóház

április 20. 18.00-19.00 Szenior
Akadémia -Veresné Dr. Bálint Márta:
Mit együnk és mit ne együnk idős
korban?
április 23. 15.00-19.00 Nosztalgia

április 24. 18.00-20.00 Lélek-Térkép
könyvbemutató, Szabó Csilla Freya író,
terapeuta, életmód tanácsadó
április 27. 18.00-20.00 POVEK

április 30. 11.00 Ágacska
gyermekelőadás – Főnix Művészeti
Műhely
MÁJUSI ELŐZETES

május 05. 16.00-22.00 Dobogókő
Családinap és Táncklub

május 13. 19.00-23.00 Rock and roll
party
május 14. 10.00-18.00 Ásványbörze

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton 7.00-11.00-ig
a művelődési ház parkolójában
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Ünnepi Gálahangversenyt tartottak a TWMI 25. évfordulója alkalmából
2017. március 25-én szombaton.
Ezzel a nyitóeseménnyel indult el a Teleki-Wattay Művészeti Napok rendezvénysorozat, mely egészen 2017. április 2-ig tartott. Az esemény sorozatot
megnyitotta Vicsi László polgármester, aki méltatta az iskola elmúlt 25 évét,
valamint Polányiné Takács Judit igazgató asszony munkáját. Az eseményen
részt vett Kulin Imre volt polgármester is.

Jobb agyféltekés rajztanfolyam Pomázon
Felnőtt "Alap", "Haladó" és "Színes" szinteken
Gyermek jobb agyféltekés rajztanfolyam is indul!
Elérhetőség: 30-562-8146

Pályázati felhívás

HIRDETMÉNY

Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil
támogatási pályázati kiírása 2017. évben

1.) Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja.

Támogatandó programok:
Fiatalokat megszólító prevenciós programok, pályakezdést
segítő előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével
kapcsolatos előadások, egészségkultúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek és a témához és a korosztályhoz kapcsolódó programok.
Családi egészségmegőrző programok, ahol a család minden
tagja megfelelő kikapcsolódást talál.
Idősebbek számára egészség megőrzésével vagy helyreállításával kapcsolatos összejövetelek, előadások, kirándulások és a
témához, korosztályhoz kapcsolódó tevékenységek, programok.
Városunk lakói egészségvédelmének érdekében felvilágosító
előadások, magzatvédelem, rákszűrések, stressz elleni küzdelem, életmódváltással kapcsolatos programok, előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével kapcsolatos programok,
előadások, életmód-tanácsadással kapcsolatos tevékenységek és
a témához kapcsolódó programok.
Továbbá mind azon programok, ami a település közösségeiben
az egészségügyi témához kapcsolódóan felvetődnek.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek a fenti
célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a település lakosainak bármely korosztálya számára.

2.) Rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázati keretösszegét
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2017.
(III.09.) számú rendeletében határozta meg. Annak felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
16/2017.(03.06.) számú határozatában döntött a rendelkezésére
álló keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázatok tematikájáról. A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezésére álló keret összeg, melyet a sikeresen pályázók
támogatására fordíthat: 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint.

3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások,
ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű, autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás
díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet használat
költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb. (reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót 27 %-ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék, asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer,
stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése.
A megvásárolt eszközök további programokban való

hasznosítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések, amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához
szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a pályázati
szerződésben megfogalmazottak szerint egy összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum 50 000.Ft, - azaz Ötvenezer forint.
A pályázati összeg 2017. május 08. - 2017. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2017. május 08. 2017. december 15. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben van
befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra
pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be. Egy
szervezet maximum 5 pályázatot nyújthat be. Kérjük a
pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e
támogatást, ha igen milyen összegű volt.

6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth Lajos
utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381
telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2017. április 19. 12óráig

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való
szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező
általános feltételeit Pomáz Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(V. 6.)
számú rendelete) tartalmazza, mely a város, honlapján
(www.pomaz.hu) megtekinthető. A rendeletben megfogalmazottak szerint a határidőben leadott pályázóknak - ha szükséges
- hiánypótlásra van lehetőségük.

7.) Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Szociális és
Egészségügyi Bizottság a pályázat leadási határidejét követően
2017. április 25. napján hoz döntést. A nyertes pályázatokat a
www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2017. április 26.
napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2017. május 05. napjáig.
Pomáz, 2017. március 09.
Pomáz Város Önkormányzata
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HIRDETMÉNY

Pályázati felhívás

Pomáz Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottsága civil támogatási
pályázati kiírása 2017. évben

1.) Kulturális és Sport Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja.

Támogatandó programok:
A kulturális területen (közművelődés, köznevelés-oktatás, média) végzett olyan tevékenységek, táborok, rendezvények, kirándulások szakmai programjainak támogatása, melyek hozzájárulnak a Pomázon élő, vagy tanuló/dolgozó állampolgárok
közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint a sportos életmódra nevelnek.
A városi sportversenyek megrendezése, a szabadidősport és versenysport, sporttal kapcsolatos táboroztatás, szabadidős tevékenységek.
Sporttal kapcsolatos események szervezése az előbbiekben felsorolt programokon, rendezvényeken az óvodás és iskoláskorú
gyermekek részvételének részleges vagy teljes támogatása az
egyenlő esélyek kialakítására.
A jó tanuló és kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező diákok jutalmazása.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek a fenti
célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a
település lakosainak bármely korosztálya számára.

2.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
A Kulturális és Sport Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz
Város Önkormányzata 5/2017.(III.09.) számú önkormányzati
rendeletében határozta meg. Annak felhasználásairól a
módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében
határozta meg. A Kulturális és Sport Bizottság 13/2017.(III.07.)
számú határozatában döntött a rendelkezésére álló keret
felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázat tematikájáról. A Kulturális és Sport Bizottság rendelkezésére álló keret
összeg, melyet a sikeresen pályázók támogatására fordíthat:
2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás
díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet használat
költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások:
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb. (reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót 27% -ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék, asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer,
stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A megvásárolt eszközök további programokban való hasznosítását
a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
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Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések, amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához
szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája:
A támogatás - vissza nem térítendő pénzbeli támogatás -,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum 50 000.- Ft,
- azaz Ötvenezer forint.
A pályázati összeg 2017. május 08. - 2017. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2017. május 08. 2017. december 15. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben van
befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra
pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be. Egy
szervezet maximum 5 pályázatot nyújthat be. Kérjük a
pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a
bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e
támogatást, ha igen milyen összegű volt.

6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth Lajos
utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381
telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2017. április 19. 12 óráig

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a
pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való
szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános
feltételeit Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 12./2008.(V.6.) számú rendelete)
tartalmazza, mely a város, honlapján (www.pomaz.hu) megtekinthető. A rendeletben megfogalmazottak szerint a határidőben leadott pályázóknak - ha szükséges - hiánypótlásra van
lehetőségük.
7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Kulturális és
Sport Bizottság a pályázat leadási határidejét követően 2017.
április 25. napján hoz döntést. A nyertes pályázatokat a
www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2017. április 26.
napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2017. május 05. napjáig.
Pomáz, 2017. március 09.

Pomáz
Város Önkormányzata

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

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

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-17 óráig
Szombaton:
8-11 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Április

9-én 8.00–20.00-ig
Viktória
14-én 8.00–20.00-ig
István Király
16-án 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)
17-én 8.00–20.00-ig
István Király
23-án 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)
30-án 8.00–20.00-ig
István Király

Május 1-én- Vörösmarty

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

Görög katolikus
liturgiát

Evangélikus
istentisztelet

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

Egyfókuszú és multifokális lencsék
35%kedvezménnyel!

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

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

Figyelem eboltás!

Áll.orv.-i rendelő Diófa u.: április 7. 15-19 óráig
április 14. 15-19 óráig, április 21. 9-12 óráig és 14-17-ig
Kiskovácsi mázsaház: április 21. 12.30-13-ig
Dr. Bándli József
REDŐNYÖK
állatorvos
(Alumínium, fa, műanyag)
Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
Tel.:
napellenzők, szunyoghálók,
fixes és mozgatható kivitelben
06-30-9742-548
reluxa, roletták,
gurtnicserék, javítások
06-30-8670-716
EGÉSZ NAP
Tel: 06-30-987-1237

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

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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