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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Újabb 190 millió forintos pályázati forrás

A tavasz mindig a munkálatok ideje, nincs ez másként Pomázon
sem, megkezdődtek a kátyúzások, szépen halad az új óvoda és a
Margitliget úti járda építése, s megannyi apróbb fejlesztés. Tavaszi lendületben van a város! Ezekről számol be a lakosoknak
Vicsi László, polgármester.

- Kezdjük az újabb örömhírrel, a győztes pályázattal!
- 190 millió forintos támogatást nyert Pomáz Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Pomázi
Mátyás Király Általános Iskola teljes hőszigetelésére. Az
elnyert összeget, a sikeres pályázatot hosszú egyeztetés és
munka előzte meg! Szerénytelenség nélkül mondhatom, a
nyertes pályázat tényét újabb, nagy sikernek értékelem!
- Térjünk rá a jelenleg zajló fejlesztésekre…
- Jó ütemben halad az új óvoda építése, minden remény
megvan arra, hogy szeptember elsejére a mostani, áprilisi
kemény „tél” ellenére is határidőre elkészül az épület, s birtokba vehetik a gyerekek. Magam is hetente több alkalommal ellenőrzöm a munkálatokat, csakúgy, mint a
Margitligeti úti járda építését, amely szintén a terveknek
megfelelően készül, s határidőre, azaz legkésőbb május
végére elkészül. Itt tervezem azt, hogy a járda és a lakóingatlanok közötti kialakult kis földágyásokba az önkormányzat fog növényzetet ültetni és kérjük majd a lakókat,
hogy viseljék gondját a növényzetnek. A kátyúzások minden
évben ebben az időben zajlanak, a felmérést elkészítettük,
akad bőven javítani való útfelület, s a javításokat meg is
kezdtük. Sokan várják a Szelistye sétány területén megépítendő városi futópályát. ahogy az idő jobbra fordul,
megkezdjük a terület előkészítését a pálya megépítéséhez.
4 Pomázi Polgár

Személy szerint azt szeretném, ha még a nyár folyamán birtokba vehetnék a sportolni vágyók a közel hatszáz méteres
futó rekortánt.
- Kevésbé örömteli hír, hogy a bicikliút pályázaton nem
nyert a város.
- Sajnos a VEKOP-os kerékpárút pályázatunk a túl sok
igény miatt elutasításra került. Közel hatszoros túljelentkezés volt a keretre, de nem adjuk fel, s amint újabb
lehetőség nyílik, azonnal pályázunk. Márpedig reményeink
szerint nyílni fog, hiszen Pest Megye kompenzációjának
során, ilyen típusú pályázat kiírására is lesz lehetőség. De
nem ez az egyetlen pályázatunk az idén, s a többi szerencsére nyertes, vagy nagyon jók az esélyeink. Ennek köszönhetően hamarosan kezdjük a gyermekorvosi rendelő
átépítését, valamint jó reményekkel bírunk a bölcsőde
pályázatunkkal valamint a Béke és Vróczi utak megépítésével kapcsolatos pályázatoknál is.
- Ha már útépítésnél tartunk, nemrégiben külön alkalmat
szenteltek a városházán a település forgalomtechnikai
felülvizsgálatának kiértékelésére… Mi hangzott el ezen az
ülésen?
- A szakmai előkészítő munka eredményeként megvizsgáltuk a beérkezett lakossági véleményeket. Nagyjából az
állapítható meg, hogy a több mint száz különböző véleményből, a húsz százalék az, ami szakmailag befogadható és
értékelhető. Ennek a munkának az eredménye a májusi
testületi ülésen kerül terítékre, s remélem a koncepció ezen
az ülésen elfogadásra is kerül.

KÖZÖS DOLGAINK

Hitelesnek maradni csak a lemondással lehetett

Húsvét hétfőn jelent meg a legnagyobb közösségi oldalon az
a közlemény, amelyben Sarkadi Attila, a Jobbik Pest megye
3. számú körzetének választókerületi elnöke, a pomázi alapszervezet alapító elnöke, önkormányzati képviselő és tanácsnok mindenkivel tudatta, hogy a Jobbik Magyarországért
Mozgalom és Pártban betöltött minden pozíciójáról lemond,
és kilép a pártból.

- Az ilyen döntés nem egyik napról a másikra születik meg…
Akik közelebbről ismerik, tudhatják, hogy rengeteget őrlődött,
míg végül eljutott eddig a pontig…
- Nehéz döntés volt, hiszen valaha nagyon szerettem a Jobbikhoz tartozni. Magyar, keresztény nemzeti értékeink és identitásunk ügyének radikális képviselete érdekében lettem e politikai közösség tagja. 2008-ban alapítottuk meg helyi alapszervezetünket, többen közülünk a Magyar Gárdába is beléptünk.
Nagyszerű évek voltak. Nyílt, világos üzenetek, rengeteg közös
munka, amit komoly sikerek sorozata koronázott. Siker az
Európai Parlamenti választáson; bekerültünk a Magyar Parlamentbe; komoly tényezővé váltunk a helyi önkormányzatokban. Erőnket az értékelvű politizálás és a tiszta beszéd
jelentette, aminek ma már a nyomát sem látom. Jó ideje látom,
hogy nagy a baj. Nem tartoztam a Jobbik legradikálisabb szárnyához; elfogadtam a néppártosodási törekvéseket is, amíg azok
nem jártak elvtelen kompromisszumokkal. Maradtam, talán
mert hittem abban, hogy még visszatérhetünk az eredeti értékekhez. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban személyes
találkozást kérve jeleztem Vona Gábornak, hogy sem én, sem az
általam vezetett dunakanyari alapszervezeti elnökök döntő többsége nem értenek egyet a párt irányváltásával. Tiltakozásunkat
petíció formájában is eljuttattuk a pártvezetéshez.
- Miért most hozta meg ezt a döntést?
- Bármilyen nehéz is a döntés, jelenlétemmel nem legitimálhattam tovább az értékvesztést, a hatalom minden áron való megszerzését, az elvtelen fordulatot. Úgy gondolom, hogy a Jobbik
átlépte a Rubikont azzal, hogy a balliberális pártokkal együtt az

alkotmánybírósághoz fordult a Lex CEU-val kapcsolatban. A
demokrácia elleni támadás?! Miről beszélünk?! Féltjük Sorost
és a mögötte álló üzleti körök egyetemét, ahol többünk szerint a
közép-európai nemzetállamok ellenségeit képzik posztgraduális
formában? Mostantól a MAGYAR ÉRDEK helyett a DEMOKRÁCIA féltése lesz az új hívó szó?! A kormányra kerülés
oltárán minden feláldozható? Tiszta beszéd és harcos értékképviselet helyett mára maradtak az arcpirítóan demagóg jelmondatok egy zavaros ideológia mentén, és az elvtelen megalkuvás akár a velünk ellenséges csoportokkal is, a szavazatmaximálás reményében. Ma már nincs napirenden az elszakított
magyarság ügye; a magyar nemzet, a keresztény Európa
védelme; a kettős kereszt–állítás; rovásírásunk visszavezetése a
köztudatba; nemzeti hagyományainkra való emlékezés; hallani
sem lehet az „Attila unokái vagyunk” programról. Van a magyarság érdeke helyett „A NÉP pártján”; „a jogállamiság
védelme” és a létező legmélyebb lövészárkok ásása. Sajnálom,
hogy az egész parlamenti frakció cinkosa lett a párt vezetésének
a LEX CEU kapcsán is, mert több, általam tisztelt és a keresztény értékek talaján álló bajtársam van közöttük.
Sajnálom mindazokat, akik döntésemet követően még inkább
magukra maradnak a pártban: a Dunakanyar általam vezetett
választmányát, alapszervezeti elnökeit, egész tagságát, és nagyra becsült regionális igazgatónkat, hiszen legtöbben régi jó barátaim vagytok, mindig mellettem álltatok. Szívből sajnálom
pomázi tagtársaimat, akikkel nyugodtan mondhatom, hogy Pest
megye egyik legnagyobb és legütőképesebb alapszervezetét
alkottuk. A közös munka során trianoni emlékteret hoztunk létre
Pomázon; megemlékezések, programok, Magyar Bálok és
Nemzeti Sportnapok közös szervezése van mögöttünk. Van
köztünk ’56 –os eseményeket kutató fiatal, építész, kiváló
képességű szervező, két sokszoros válogatott vízilabdázó, thai
bokszoló sporttársak, újságírók, a város szépítéséért dolgozó
kovácsmester, óvónő, mérnökök, vállalkozók, édesanyák…
Nélkülük az elmúlt önkormányzati választáson sem értünk
volna el ilyen kiváló, a Jobbik támogatottságán messze túlmutató eredményt. Helyben hitelesek tudtunk maradni. Saját körzetemben egyéni önkormányzati képviselő lettem.
- Maradjunk is a képviselőségnél… Ön és Koncz Szilvia, ugyebár a Jobbik színeiben szereztek mandátumot… Hogyan
tovább?
- Az önkormányzatban független képviselőként dolgozok
tovább. Közösségünk pedig a helyi Jobbik alapszervezet
megszűnése után más, civil keretek között folytatja tovább a
közös munkát, melyről egy közleményt adtam ki.
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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.

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.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/
2014(XII. 23.) Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.)
valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő–testület
25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében lakossági
kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az alábbi
helyrajzi számú utakon:
1. - a 2988/18, 2988/19, 056/28 hrsz-ú út, mely az ICO útról
jobbra nyílik
Javaslatunk: folytatólagosan maradjon az ICO út elnevezés
2. - a 1415 és 1416 hrsz-ú utca együtt legyen a Bodza utca,
Javaslatunk: Bodza utca
3. - 054/6 hrsz-ú út , több telephely közelíthető meg ebből az
utcából
Javaslatunk: Csarnok utca
4. - 039/43 hrsz 039/373 hrsz út , mely a 039/45hrsz-ú Határ
út folytatása
Javaslatunk: Határ út
5. - 039/133 hrsz-ú 3497/4 hrsz-ú és 039/372 hrsz-ú út , mely
a Határ útról Dk-i irányba nyilik
Javaslatunk: Határ köz
6. - Ugralovica dülő elnevezésének módosítása Uglarovica
dűlő elnevezésre.
Lakossági észrevételhez kérjük hozzászólásaikat az írásmód
változtatását illetően.

Az utcajegyzékben még nem szerepelnek a Csarnok utca és
Határ köz elnevezésű közterületek. Az iparterületeken létesülő
telephelyek címének kialakításhoz szükségesek az új elnevezések.
Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen
ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12)
Közigazgatási és Népjóléti csoportnál, vagy névvel és címmel
ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben, elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail címre, legkésőbb
2017. 05. 12-ig.
Pomáz, 2017. 04. 24.
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megbízásából:
Nagy Attiláné sk. Közigazgatási és Népjóléti
Csoportvezető

A Pomáz TV
tájékoztatója

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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Tájékoztatjuk azokat a nézőinket, akik IPTV-platformon jelenleg nem látják a Pomáz TV-t, hogy tárgyalásban vagyunk a
Magyar Telekommal az irányban, hogy minél előbb felkerüljön a Pomáz TV ebbe a szolgáltatásba is.
Jelenleg a Kódolatlan Digitális KTV Családi csomagban
látható a Pomáz TV.
Akik az IPTV csomagban vannak és lehetőségük van rá, addig
is nézzék adásainkat az interneten, a www.pomaztv.hu
weboldalunkon, illetve a YouTub-on is elérhető a Pomáz Tv
műsora. Amennyiben a YouTube-onkeresztül nézik adásunkat,
a keresőbe beírva a Pomáz Tv nevet, a legelső találatra
kattintva (nagy lila P betű mellett) nézhetik meg legfrissebb
adásainkat.
Erményi Csaba
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Vigyázzunk együtt városunk
tisztaságára!

Pomáz közigazgatási területén jogellenesen elhelyezett hulladék megszüntetése, annak visszaszorítása nagy gondot
okoz az Önkormányzat számára, melynek felszámolásához
kérjük a lakosság hatékony közreműködését.
A városban több helyen rendszeresen helyeznek el ismeretlen
személyek hulladékot melynek begyűjtése és elszállítása
komoly költségekkel jár. Kérjük a lakosságot, hogy használja a
szolgáltató által biztosított hulladék elszállítási lehetőségeket.
(háztól történő szelektív hulladékgyűjtés, háztól történő lomtalanítás, „jelzett zsákban történő gyűjtés és szállítás, stb.)
Tapasztalataink alapján gondot okoz a lakosságnak az, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő konténer mellé, közterületre, vagy más
ingatlanára háztartási hulladék, zöld hulladék, lom (ömlesztve,
zsákolva, csomagolva, stb.) elhelyezése tilos! A kedvező időjárásnak köszönhetően az év első negyedévében számos
közterület, áteresz, csapadékvíz elvezető árok illetve a Dera
patak is teljes hosszában megtisztításra került. Vigyázzunk
együtt városunk tisztaságára!
Pomáz Város Önkormányzata

Tájékoztatás

az ingatlanokon keletkezett hulladék gyűjtésének és
átadásának lehetőségeiről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV évi törvény 31. §
(1-5) bekezdése alapján, az ingatlan tulajdonosa/használója
az ingatlanán keletkezett hulladék kezeléséről a hulladék
közszolgáltatónak történő átadásával köteles gondoskodni.
A hulladékkezelésre vonatkozó kötelezettség akkor
tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a gyűjtő, a kereskedő,
a hulladékkezelő vagy a közszolgáltató tulajdonába kerül.
A hulladékszerződéssel rendelkezők részére a lakossági
hulladék átadására a következő lehetőségeket biztosítjuk:
� Az ingatlanokon összegyűjtött vegyes háztartási
hulladékot, a gyűjtőedénnyel a járatnapokon az ingatlan
előtti közterületre kell kihelyezni,
� Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés az éves ütemtervben meghatározottak szerint (papír, műanyag, fém),
� 2016. 09. 01-től háztól történik a lomtalanítás is, melyre
a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy
alkalommal van lehetőség.
� A háztartásban összegyült egyéb hulladék 1 m3-t meg
nem haladó mennyiségik a hulladékszállítási szerződésük
bemutatásával a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000
Szentendre, Szabadkai út 9. szám alatti hulladékudvarba
történő beszállítással,
� elektromos hulladékgyűjtés évente egy alkalommal,
melynek időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos
módon értesítjük.
� A háztartásokban keletkezett többlet hulladék, (mely a

gyűjtőedénybe már nem fér bele „feliratos” zsákban az
elszállítási napon a hulladékgyűjtő edény mellé történő
kihelyezéssel, és azzal egyidejűleg kerül elszállításra,
(megvásárolható: Városi Szolgáltató Zrt-nél, vagy a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Csoportjánál 295
Ft/db)
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az ingatlanok elé
kihelyezett zöld hulladékot a helyi szolgáltató nem szállítja
el, így arról jelenleg az ingatlan tulajdonosa/használója
köteles gondoskodnia az alábbi lehetőségek szerint:
— az ingatlanán történő komposztálással,
— az ingatlanán történő égetéssel (belterület hétfő,
külterület hétfő és péntek),
— a háztartási hulladék gyűjtőedényben történő elhelyezéssel, vagy a gyűjtőedénybe már el nem helyezhető zöldhulladékot,
— többlet hulladékként „jelzett zsákban” a járatnapokon a
hulladékgyűjtője mellé történő kihelyezéséve, vagy
— a hulladékszállítási szerződésének bemutatásával, a szolgáltató hulladékudvarába történő beszállításával, (2000
Szentendre, Szabadkai u. 9. szám)
Ezúton kérünk mindenkit, hogy a háztartásában keletkezett
hulladék elszállításáról a fent megjelölt lehetőségeket vegye
igénybe!
Környezetünk megóvása és tisztántartása közös feladatunk,
ebben kérjük mindenki közreműködését.
Pomáz Város Önkormányzat
Pomázi Polgár 7
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Mesél a kastély Gálvölgyi Jánossal

Április 20.-án újabb állomásához érkezett a Mesél a
Kastély kulturális rendezvénysorozat. Csonka András,
Szinetár Dóra és Szente Vajk után ismét egy híresség
látogatott el a pomázi Teleki-Wattay Kastély elegáns éttermébe, hogy Nyári Darinka beszélgetőpartnere legyen.

Ezúttal egy igazi legenda, Gálvölgyi János történetét ismerhették meg azok, akik velünk tartottak ezen a jó hangulatú,
kellemes estén. A színészt felesége Gálvölgyi Judit műfordító is elkísérete, akivel 46 éve él boldog házasságban.
Megtudhattuk, hogy a Kossuth, – és Jászai Mari díjas
színész, már egészen kisgyermek korában tudta, hogy
színész szeretne lenni. 9 évesen bábszínházat fabrikált a
szobájába, ahol saját készítésű zöldségbábjai személyesítették meg a kor nagy színészeit, akiknek a hangját már akkor
is ösztönösen utánozta.
Szó esett a nagy áttörést hozó 1968-as Ki mit tud?-ról, színházról, televízióról, családról és azokról a színész óriásokról
is, akik a mai napig sokat jelentenek a művész számára. A
házigazda kérésére a művész úr magával hozott néhány
olyan tárgyat is, ami valamiért fontos számára. Valóságos
ereklyék kerültek elő a zacskóból. Láthattuk Márkus László
óráját, amely halálának időpontját mutatja, egy vicces fotót,
amit Körmendi Jánostól kapott, Kazimír Károly születésnapi ajándékát egy eredeti Jászai Mari levelet, és egy könyvet, amit Rátonyi Róbert írt róla. Az utóbbit a beszélgetés
után Darinkának ajándékozta.
Többek közt mesélt arról, hogy lett belőle a magyar Benny
Hill, és hogy a tőle kapott fotót még ma is a szobája falán
őrzi. Fény derült arra is, hogy a látszat ellenére a magánéletben zárkózott és szemérmes ember, és ugyan gyerekként
erről álmodozott, mára már néha terhes számára, ha felismerik az utcán.
Egy biztos, történeteivel egy olyan kor világába utazhattunk, ahol Kabos Lászlók, Márkus Lászlók, Kazal Lászlók,
Kellér Dezsők, Rátonyi Róbertek, és persze Gálvölyi Jánosok koptatták a világot jelentő deszkákat.
Május 24-én a nyári szünet előtti utolsó Mesél a kastély
estén Vastag Csabát ismerhetjük meg. A szervezők szeretettel várnak minden kultúrára éhes vendéget.

A hálózat védelmében gallyaz az ELMŰ

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen
vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM
rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték
biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és
tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdése
szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor
telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában – az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél – 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb
helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
Pomáz területének több pontján olyan növényzet került
korábban telepítésre, amely a fent előírt legkisebb távolságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során
ágai az előírt védőtávolságon belülre kerülnének, hátrányosan befolyásolva a villamos elosztó- és közvilágítási
hálózat szolgáltatásának minőségét. A föld feletti hálózatok
közelében lévő növényzet egyrészről veszélyezteti az
üzembiztos működést, másrészről jelentősen csökkenti a
közvilágítás hatékonyságát, ezért azok visszavágása, galylyazása vált szükségessé.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a leírtak alapján az
ingatlanok előtt lévő – a 0,4 kV-os áramvezetők 1 méteres
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biztonsági övezetét elérő – fák, tuják gallyazására az
ELMŰ Zrt. megkezdte a munkálatokat.

Azoknak a fáknak amelyeknek a törzse közterületen van,
Pomáz Város Önkormányzata gondoskodni fog a levágott
ágak elszállításáról, amennyiben viszont a fa törzse magántulajdonos kertjén belül található, ez a tulajdonos kötelezettsége, melyet a Hivatal ellenőrizni fog. (A Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 112. §-a
alapján ugyanis első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, azaz a biztonsági övezetet sértő
növényzet gallyazásának elvégzésére is az adott növényzet
tulajdonosa köteles.)

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ELMŰ elsősorban
a hálózata védelme érdekében tesz beavatkozás, amely nem
feltétlenül a kertészeti előírások figyelembevételével történik, így az egyéni kívánságokat nem tudja teljesíteni a
lombkorona formájára vonatkozóan.
Kérjük a fentiekkel kapcsolatosan szíves türelmüket és
megértésüket!
Pomázi Polgármesteri Hivatal

500 éves a Reformáció

A Református egyház jubileumi éve az idei. A hagyomány szerint 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én
szögezte ki Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ettől a naptól számítják a reformáció kezdetét. A protestáns felekezetek ebben az évben világszerte megemlékeznek az
évfordulóról, így a pomázi és csobánkai reformátusok is
szeretnénk méltóképpen megünnepelni a reformációt.
Gazdag programkínálattal készült erre az évre a Nyilas
Zoltán vezette közösség, melynek első állomásairól
adunk hírt most.

2017. április 25-én Nyilas Zoltán esperes nyitotta meg a
pomázi Reformáció 500 kiállítást a Pomázi Művelődési
Házban. Az esperes beszédében kiemelte, hogy Pomázon
234 éves a református közösség. A kiállítás célja, hogy mindenki megismerkedhessen a református gyülekezet tanításaival, történelmével, kiemelkedő és példaértékű alakjaival.
A város minden lakója megismerkedhet a kiállításon őseink
munkájával, hitével és a hitben való elkötelezettségükkel. A
kiállításon megtekinthetőek voltak különböző speciális Bibliák változatai, idegen és hazai fordításban. Meghallgathatóak voltak az egyház számára fontos zenei alkotások,
valamint reformáció korabeli ruhákat lehetett felpróbálni.
A reformáció a kereszténység legfontosabb személyének
Jézust nevezte meg, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Nélküle nincs az életünkben megújulás. Ma is ez a fő
üzenete a reformációnak. Minden nemzetnek meg kell találnia a reformációval való kapcsolatot. Isten kegyelme mindenki számára ingyenes. 1517. október 31-én Luther Márton
felfüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára

VALLÁS

és ezzel kezdődött a reformáció. A valódi reformáció kezdete viszont akkor történik, amikor belép életünkbe Jézus. A
magyar reformáció 450 éves, maga a reformáció pedig 500
éves. A nyitóbeszédben említésre került az is, hogy mennyi
mindent adtak Pomáznak a református gyülekezet tagjai. A
gyülekezet tagjai voltak a Teleki és Wattay család, akiknek
sokat köszönhet Pomáz. Jeles személyisége Demeter József
református lelkész, aki szót emelt a svábok kitelepítése
ellen, valamint sokak mellett Pap László prédikátor és Szűcs
Ferenc kiváló teológus professzor.
A programsorozat április 30-án ünnepi istentisztelettel folytatódott, Nyilas Zoltán esperes szolgálatával. Az ünnepi
istentiszteleten jelen volt Vicsi László polgármester, Kósa
Anikó alpolgármester, valamint Sarkadi Attila képviselő,
közbiztonsági tanácsnok. Az eseményen tiszteletét tette
Csobánka polgármestere Winkler Sándor Józsefné és
Mohácsi Katalin Csobánka alpolgármestere, Máté Zoltán
beosztott lelkipásztor, valamint Labancz Gyula nagytiszteletű lelkipásztor. Nyilas Zoltán esperes úr prédikációjában
kiemelte, hogy hálásak lehetünk Istennek a reformáció 500
évvel ezelőtti indulása óta azért, hogy egyre csak gyarapodtak a református közösségek és köszönettel tartozunk azért
is, hogy a pomázi református közösség immár több mint 200
éve él. Rávilágított arra is, hogy akkor lesz valódi reformáció az életünkben, városunkban és országunkban, ha Isten
átölel bennünket. Luther Mártont Isten átölelte és Luther
megértette Isten igéjét. Jézus halála és feltámadása a kulcsa
az életünknek. Amikor a reformáció bejött Magyarországra,
akkor még török fennhatóság alatt álltunk, de ha Isten
velünk, ki ellenünk? Ez tartotta meg a hazát, hisz Istennel
többen vagyunk, mint ha a világ összes fejedelmével
lennénk.
Az istentiszteleten beszédet mondott Vicsi László polgármester is, aki rámutatott arra, hogy sok egyházi közösség
van Pomázon, ami rendkívül hasznos és hatalmas összetartó
ereje van ezen közösségeknek, ami Pomáz javát szolgálja. A
polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a pomázi
református közösség és Pomáz Város Önkormányzata között kiváló a viszony és hogy kiemelten nagy szükség van
ma a családoknak, a városunknak és az országunknak is
kereszténynek lenni és maradni, a hitünk szerint élni és cselekedni.
Az istentiszteleten fellépett a Psalmus kórus, akik fantasztikus énekükkel telítették be a templomot és a hívek
szívét. Az istentisztelet végén pedig megtekinthettünk egy
kisfilmet, ami a pomázi református egyház elmúlt közel 100
évét elevenítette fel, ezután pedig vendégül látták a gyülekezetet egy álló fogadással, ami rendkívül jó hangulatban
telt. Ahogy remek volt a hangulat május elsején is, amikor
egész nap várta érdekes programokkal a református templom és gyülekezeti ház az érdeklődőket.
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Tisztelet a költőknek!
Városi versmondó verseny a Mátyás
Király Általános Iskolában

A Mátyás Király Általános Iskolában került megrendezésre a 9. városi versmondó verseny, melyen városunk 3
iskolájának tanulói vettek részt. A megmérettetés 1-4., 58., illetve középiskolai évfolyamon zajlott.
1964 óta ünnep április 11-e, József Attila születésnapja, a
Magyar költészet napja. A magyar költészet szinte kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik szeretnék megismerni nyelvünket, kultúránkat és történelmünket. A versek
olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész
életünkön keresztül. Ebben az évben különös tisztelettel
emlékeztünk a 200 éve született Arany Jánosra, a magyar
irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakjára,
legnagyobb magyar balladaköltőnkre.
Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük a zsűri
(Könczöl Dánielné, Molnár Róbertné, Szalay Ádám, Legezáné B. Ágnes, Magyar Nóra, Gáspár Sándor) és a felkészítő
tanítók, tanárok munkáját!
Az eredmények: 1. évfolyam: I. Kovács Kincső (Mátyás
Iskola), II. Baranyi Boglárka (Mátyás), Nagy Norbert
(Mátyás), 2. évfolyam: I. Dömötörfy Nimród (Sashegyi
Iskola), II. Ruskovics Patrik (Német Iskola), III. Szabó Léna
(Mátyás), 3. évfolyam: I. Gradsack Márk (Mátyás), II.
Antal-Varga Milán (Mátyás), III. Payrits Hanna (Mátyás) 4.
évfolyam: I. Bardócz Csenge (Német), II. Beleki Boldizsár
(Német), III. Sáska Péter (Mátyás) 5. évfolyam: I. Horváth
Bendegúz (Mátyás), II. Éberling Enikő (Mátyás), III.
Rusznák Zita (Mátyás), különdíj: Pákai Rebeka (Mátyás) 6.
évfolyam: I. Faragó Dorka (Mátyás) és Ruzsics Márton
(Sashegyi), II. Buczkó Eszter (Német), III. Lévai Dóra
(Sashegyi) 7. évfolyam: I. Simon Dárius (Mátyás), II.
Hudák Boglárka (Sashegyi), III. Dienes Donát (Német) 8.
évfolyam: I. Icsei Gábor (Sashegyi), II. Balogh Szilvia
(Mátyás) és Páni Márk (Német), III. Hámornyik Zita
(Mátyás), különdíj: Melis Lili (Mátyás) Középiskolásokkülöndíj: Fekete Martin és Nemes Benedek (Sashegyi)
Gillinger Lászlóné és Somlyainé Pataki Andrea
(versenyszervezők)

Iskolatörténeti vetélkedő

2017. március 23-án délután “A fele sem igaz” vetélkedőt
tartottunk a felső tagozatnak iskolatörténeti témában a 35.
ünnepi évünk jegyében. Osztályonként 4 fős csapatok indultak, akik próbálták megtalálni a helyes választ. A jó hangulatú vetélkedő során sok érdekes kérdés került szóba az
iskolával kapcsolatban, amelyekre Kriszta néni, Judit néni,
Szilvi néni és Miklós bácsi adta meg a válaszlehetőségeket.
A végső győzelmet a 8.b osztály szerezte meg, 2. helyen
holtversenyben a 7.a és a 8.c végzett, 3. helyen a 8.a.
Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a szervezők
munkáját!
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A víz világnapja

Iskolánk a víz világnapját ismét új fejlesztéssel ünnepelte. A
jeles napra elkészült az első emeleti zsibongóban elhelyezett
új, hatszáz literes akvárium berendezése. Létrehozásában
nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Sós Zsolt, Gazdag Sándor, Vargáné Császi Mária szülő, Hrabina György karbantartó, Mező Róbert rendszergazda. Borszéky-Kiss Botond
5.b osztályos tanuló növényeket, halakat hozott és a mai
napig minden nap ellenőrzi kis védenceit.
A tanulók és az Ökoiskola munkaközösség nevében köszönetet mondok a munkájukért és anyagi segítségükért!
Szilvi néni

Utazó Planetárium a
Mátyás iskolában

Ökoiskolánk igyekszik mindig valamilyen emlékezetes
élményt nyújtani jeles napjaink alkalmából, így az idei Föld
napját az Utazó Planetárium előadásainak megtekintésével
kezdtük ünnepelni. 1-8. évfolyamon 10 alsós és 9 felsős
osztály látogatta meg a a tornateremben ideiglenesen felállított varázslatos kupolát. A Naprendszerrel most nem tankönyvből, hanem ennél sokkal lebilincselőbb módon, a sötét
“égboltra” 360 fokban kivetítve ismerkedtek a gyerekek.
Befelé még sokan kicsit félve, kifelé mindenki széles mosollyal távozott. Rengeteg érdekességet hallhattunk, nagyon
köszönjük az Utazó Planetárium csapatának a türelmét és
kitartását! Várjuk vissza őket jövőre is!

Nyuszi kupa a
Mátyásban

A tavaszi szünet előtti utolsó napon megtartottuk hagyományos Nyuszi kupa sakkversenyünket, melyen 28 sakkszerető alsós és felsős mátyásos diák játszott 5 fordulón
keresztül. A győzelmet a sulibajnok Harangozó Zsombor
nyerte el, gratulálunk neki és az összes résztvevőnek!
Köszönjük Nizák András sakkedző és Selley Laci bácsi
szervezését és a Pomázi Nebulókért alapítvány támogatását
a díjazásban!

Üzemlátogatás az
Auchanban

2017. március 22-én osztályommal a budakalászi Auchanban üzemlátogatáson vettünk részt. Az áruház által
küldött külön busszal utaztunk a helyszínre, ahol nagyon kedves fogadtatásban volt részünk.

A részlegvezető fogadott bennünket és átkísért az áruházon
át az üzemi területre, ami magában foglalta a cukrászatot, a
pékséget, a készáru raktárt és hűtőházat. Kaptunk védőöltözéket, hogy megóvjuk ruhánkat és az ott készülő termékeket a szennyeződésektől. A mellékelt fotók alapján is
látszik, hogy milyen mókásan néztünk ki. A látogatás első
állomása a lisztsiló volt, ahol megtudtuk, hogy hogyan továbbítják az üzemekben tárolt három fajtájú lisztet. Az
részlegvezető beszélt nekünk a különféle lisztek sikértartalmáról és élettani hatásairól. Ezt követően a cukrász üzembe mentünk, ahol megnézhettük a gépek, az alapanyagok
tárolási helyét, és a cukrászsütemények elkészülési fázisait
és az éppen aktuális termékeket. Aztán a szomszédos pékségben az épp zajló munkafolyamatokba nyerhettünk betekintést. Megcsodálhattuk az óriási dagasztógépet, a
szobányi kelesztőket és kemencéket. A gyerek kérdései ki
nem apadtak, az ott dolgozók rendületlenül állták az ostromot és mindenre megpróbáltak válaszolni nekünk. Ezután a
legkedvesebb munkafolyamathoz érkeztünk, és a saját
kezünkkel a részünkre biztosított alapanyagokból elkészíthettük a mi péksüteményeinket, kalácsainkat, briósainkat. A kezdeti nehézségeket hamar leküzdve meglódult
a fantáziánk és szebbnél szebb sütiket alkottunk közösen.
Zoltán pék türelme, kedvessége mintaértékű volt, a segítségével mindenki igazi péknek érezhette magát. Másnap a
megsült finomságokat az iskolában közösen ettük meg és
nagyon büszkék voltunk magunkra. Köszönjük az Auchan
Budakalásznak a lehetőséget, remélem sok osztály lép a
nyomdokainkba és meglátogatják az üzemet, érdemes!
Bruckerné Mikula Ildikó és az 5. a osztály
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Csodálatos eredmény a „Szép
magyar beszéd” verseny
kisújszállási döntőjén

Idén március 31-e és április 2-a között rendezték meg Kisújszálláson a „Szép magyar beszéd” verseny regionális
döntőjét. Ebbe a fordulóba azok a 7-8. osztályos diákok juthattak tovább, akik a területi versenyen 1. helyezést értek el.
Nagy örömünkre iskolánk 7. osztályos tanulója, Ignáth Luca
képviselhette térségünket.
A keleti országrész döntőjén tíz megyéből 68 tanuló vett
részt. A döntőbe jutott valamennyi versenyző a Kazinczyjelvény bronz fokozatában részesült. A zsűri döntése alapján
16-an a Kazinczy-jelvény arany fokozatát is megkapták az
értékes könyvajándékok mellett. Luca az ünnepélyes eredményhirdetésen nemcsak az arany Kazinczy-jelvényt vehette át, hanem a bírálóbizottság neki ítélte a legkiválóbb
teljesítményt nyújtó versenyzőnek járó különdíjat is.
Szívből gratulálunk Lucának az eredményéhez, teljesítménye példaként állhat valamennyi tanítványunk előtt a szép és
kifejező beszéd elsajátítására. Barta Éva igazgatóhelyettes

Megint szépült a
Sashegyi

Tavasszal mindenki késztetést érez, hogy rendezkedjen egy
kicsit a saját portáján. Ez nálunk, a Sashegyiben sincs másképp. A hátsó udvari kerítésünkre igen csak ráfért a felújítás,
ahogy az a fotókon is látszik. Habár január 1-je óta nem az
Önkormányzat a pomázi iskolák működtetője, mégis nagy
figyelmet fordít rájuk. Hiszen első megkeresésre, azonnal
jött a segítség az udvari kerítés felújítására. Ezúton szeretném megköszönni a gyerekek nevében is Polgármester
Úrnak és Jegyző Asszonynak, hogy megint szépülhetett a
Sashegyi.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Látogatás a Paksi
Atomerőműben

A márciusi rendhagyó kémiaóra, melyet Dr. Darányi Attila
tartott az atomerőmű működéséről, már előkészítette ezt a
kirándulást, ahol a 7. évfolyam a gyakorlatban is megismerkedhetett az üzem működésével, múltjával és jövőjével.
A látogatóközpontban az atomerőmű kiállításán nézhettek
meg sok érdekes tárgyat a gyerekek és érdekes kísérleteket
is végezhettek.Köszönjük a lelkes tárlatvezetést és a gondos
szervezést, ami feledhetetlenné tette ezt a napot diákjaink
számára!
Pomázi Polgár 11
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Áprilisi hírek a német suliból

Kivirítottak a tulipánok, kizöldültek a fák, felpezsdült az
élet a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
Szépen nő a saláta, a retek és a hagyma. A hónap végi
beiratkozási adatok pedig még azt is jókedvre derítették,
akinek a megújult természet nem lett volna elegendő a
boldogsághoz.
Ebben a hónapban tovább szépült a könyvtárunk. Felcsiszoltuk a parkettát, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
segítségével csillogóvá varázsoltuk. Célunk, hogy a „Vár a
könyvtár” projektben olyan könyvtárat alakítsunk ki gyermekeinknek, ahol szívesen töltik idejüket. A sok szép, hagyományos könyv mellett a bástyákra szerelt LCD monitorokon
e-book-ok lesznek olvashatóak, hogy a gyerekek lássák és
megértsék, a múlt és a jövő nem kizárja, hanem erősíti egymást.
Meghirdettük nyári táborainkat. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a táborok által segítsünk a szülőknek a gyerekek
felügyeletében, amíg ők dolgoznak. Ahol lehetett pályáztunk,
így remélhetőleg anyagilag sem fognak a táborok nagy terhet
jelenteni a szülőknek.
Alsó tagozatos diákjaink ellátogattak az állatmenhelyre. Eleséget és játékokat vittek a kutyáknak.
Április 4-én nyílt napot tartottunk, ahol tanítványaink szülei
megnézhették, hogyan folyik gyermekük osztályában a
tanítás. Leendő elsőseink szülei is ismerkedhettek iskolánk
életével.
Április 8-án sor került utolsó, nyuszi simogató ovis foglalkozásunkra. A nagyszámú érdeklődő láttán már gyanítottuk,
hogy idén sok kisdiákot íratnak be hozzánk.
Lévai Anna (6.o.) és Farcas Andrea (7.o.) ismét bizonyították,
hogy lányaink nemcsak szépek, de ügyesek is! Jól szerepeltek
a megyei fordulón, gratulálunk a szép eredményekhez!
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján került megrendezésre a városi versmondó verseny, melyen ebben az évben a
200 éve született Arany Jánosra is emlékeztünk. A Mátyás
Király Általános Iskola által szervezett, több mint 70 tanuló
részvételével zajlott versenyen iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el:
Az alsó tagozatosok közül Ruskovics Patrik (2.o.) és Beleki
Boldizsár (4.o.) 2. helyezést, Bardócz Csenge Dóra (4.o.) első
helyezést ért el. A felsősök közül Buczkó Eszter (6.o.) és Páni
Márk (8.o.) második, Dienes Donát (7.o.) harmadik lett.
Minden résztvevőnek gratulálunk és sok sikert kívánunk
Bardócz Csenge Dórának, aki a megyei versmondó versenyen
képviseli iskolánkat.
Leendő elsős kisdiákunk édesapja felkészítésével 6. osztályos
tanulóinkból álló iskolai petanque csapatunk bejutott a diák
olimpia országos döntőjébe. A csapat tagjai: Buczkó Eszter,
Lévai Anna, Debreczeni Kinga, Nagy Vivien, Tóth Dzsenifer
Ruskovits Péter. Gratulálunk!
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A szentendrei Izbégi általános iskolában megrendezett
“Tarka-Barka Daloskönyv” kistérségi rajzpályázatra 10
iskolából 496 pályamű érkezett. Iskolánk tanulóiból AKG
különdíjban részesült Tary Béni (3.o), Almási Dorina (6.o) és
Lévai Anna (6.o).
Felkészítő tanáruk Szabó Éva kolléganőnk Pedagógiai díjban
részesült.
Szívből gratulálunk az Országos Cheerleading versenyen elért
I. helyezésért, ahol a mini csapat tagjaként, iskolánk tanulója
Nagy Petra is részt vett. Felkészítő tanáruk : Páni Gabriella.
Felsős tanulóink színházban és a Poláris csillagvizsgálóban,
alsós diákjaink pedig a Parlamentben is jártak.
Húsvét előtt tantestületünk egy nagyon jó hangulatú kiránduláson vett részt Kisorosziban.
Természetesen nem maradtak el húsvéti hagyományaink sem,
volt tojásvadászat és Nyuszi-kupa is.
A Föld Napjára a Fülöp kecskefarmon emlékeztünk. Az egész
iskola a farmra utazott, ahol a KÖME (Kulturális Örökség
Menedzserek Egyesülete)képviselői és a farm dolgozói, illetve
Siklódi Csilla és Laszlovszky József (CEU) régészek fogadtak
minket. 6 állomáson folytak az élménypedagógiai elemekkel
dúsított érdekes programok. Megismerkedhettünk és kipróbálhattunk természetes építőanyagokat, ültettünk epret,
miközben a komposztálás fontosságáról hallottunk. Öko-játszóházban játszottak a gyerekek, régészeti ismereteket
szereztek, igazi ásatást látva. Futottak fától fáig levegővétel
nélkül, és természetesen sok-sok állatot láthattak és etethettek.
A nagyok hatalmas kirándulást is tettek. Ez a délelőtt újból
bizonyította, milyen nagy szükség van az iskolán kívüli ismeretszerzésre. A gyerekekre ragadtak az ismeretek, játékos
formában gyakorolták például a szelektív hulladékgyűjtést.
Hisszük, hogy ezek által a pozitív élmények által alakulhat ki
bennük az a környezettudatos magatartás, amely lehetővé
teszi, hogy még sok-sok nemzedék élvezhesse Földünk szépségét. Köszönjük a Farm és a szervezők részéről a lehetőséget!
Április hónapban elért eredményeinket a beiratkozási mutatók
koronázták meg. Örömmel állapítottuk meg, hogy az iskolánk
iránti érdeklődés jelentősen megemelkedett, ebben az évben az
előzőekhez képest háromszor annyi gyermek szülei döntöttek
úgy, hogy minket választanak. Köszönjük szépen a bizalmat.
A magam nevében pedig köszönöm mindenkinek, aki támogatott, segített minket, és legfőképpen köszönöm minden kedves
kollégámnak a lelkes, kitartó munkát.
Balog Ilona Katalin, intézményvezető
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Nemzeti Tehetség Program 2016-os nyertes pályázatai a pomázi
Teleki-Wattay Művészeti Iskolában

NTP- MOI-16
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására.
Pályázatunk célja egy olyan különleges projekt megvalósítása volt, amelynek témája J. S. Bach, és a neve betűiből
alkotott misztikus BACH motívum. A tematikus program
során olyan műveket elemeztünk, amelyek jelentősen determinálták a géniusz munkásságát. Különlegesség, hogy nemcsak a kortársai hatásait kutattuk, hanem az általa felhasznált szerzők darabjait is vizsgáltuk. A zenékhez digitális
képi, fény hatásokat és effekteket készítettek a tehetséges,
tehetségígéretes tanulók, mely a program zárásaként szervezett előadás szerves részét képezte.
NTP-MKÖ-16
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a hazai
nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására.
A 2-szer 30 órás szabadidős tevékenység keretében megszervezett program a népzene és a néptánc összefüggésének,
komplexitásának megéreztetése, a hagyományőrzés, ápolás
jelentőségének, fontosságának megértetése volt. A művészeti iskolában a tanulók csak egy szakot választhatnak, viszont
e pályázat keretében szervezett foglalkozásokon megtapasztalhatták a népzene és néptánc összefüggéseit, élményalapú
gyakorlatot szerezhettek mindkét művészeti ágban. Képessé
váltak a megszerzett tudásuk továbbadására.

Jelentkezés a Teleki-Wattay
Művészeti Iskolába

Kedves anyukák és apukák! Nem kis gond eldönteni, mi
mindent adjunk meg gyermekeinknek, hogy szellemi, fizikai és erkölcsi, valamint mentális képességeiket fejleszthessék, ugyanakkor biztosított legyen számukra a kikapcsolódás, a szórakozás is. Ebben tud segíteni Önöknek
iskolánk, hiszen fő célunk a fent említett képességeknek
fejlesztése, kiteljesítése, a zene, a tánc, a képzőművészet
segítségével.
Milyen elfoglaltságot jelent?
Tánc, képzőművészet szakon: 2x90 perc elméleti és
gyakorlati óra
Zeneművészeti évfolyamokon:
Előképző 1 évfolyam: 2x45 perc
Előképző 2 évfolyam: 2x45 perc
További évfolyamokon:2x45 perc szolfézs tárgy + 2x30
perc hangszeres óra
Választható hangszerek:
zongora, csembaló, hegedű, cselló, bőgő, furulya, fuvola,
oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, tenorkürt,
harsona, tuba, gitár, népi ének, népi hegedű, tambura, tekerőlant, jazz-gitár, ütőhangszerek, harmonika, jazz-dob,
basszus-gitár, jazz-zongora, jazz-ének.

NTP-NTV-16
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy
művészeti versenyeken való részvételének támogatására.
A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar az olaszországi Riva Del
Garda városban megrendezett XIX. Flicorno d’ Oro nemzetközi fúvószenekari versenyen való részvételre pályázott.
A növendékeinket egy speciális, amerikai élsportolók számára kifejlesztett felkészülési módszerrel, a „kitűnő felkészülés” és „csúcsrajáratás alkalmazásával készítették fel
pedagógusaik a nemzetközi versenyre, ahol végül kiváló
eredménnyel teljesítettek.
Tehetséges és tehetségígéretes tanítványainknál létfontosságú volt, hogy megtanulják mentálisan felkészíteni magukat egy adott megmérettetésre. Ennek függvényében, a
szakmai felkészítés mellett a tehetségeket megtanítottuk
arra: miként tudják tudásuk legjavát nyújtani éles helyzetben.

Beiratkozási feltételek:
1. Sikeres felvételi vagy az előző tanévről szóló, megfelelő
eredményt tanúsító bizonyítvány felmutatása.
2. A térítési díj befizetése.
3. A művészeti iskola házirendjének elfogadása.
A felvételi időpontja a 2017/2018. tanévre
2017. május 17. 14.00-17.00
- előképző 1. évfolyamra (ált. isk. 1. o.)
- előképző 2. évfolyamra (ált. isk. 2. o.)
- hangszeres szakra (ált. isk. 3. osztálytól), előnyt élveznek
az előképző 2. évfolyamot végzett tanulók
Képességfelmérés a zenei szakokra
- önállóan választott gyermekdalok /népdalok/, mondókák
tiszta, pontos ritmusban való megszólaltatása
- könnyű dallam visszaéneklése
- könnyű ritmus visszatapsolása
Képességfelmérés képzőművészeti szakra
- motivációs beszélgetés
- saját rajzok bemutatása
Képességfelmérés modern tánc szakra
- motivációs beszélgetés,
- mozgáskoordinációs feladatok utánzása
Jelentkezés esetén, - amennyiben módjában áll - az iskola
honlapján letölthető jelentkezési lapot kinyomtatva, és
kitöltve kérjük, a felvételire elhozni szíveskedjék.
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Május

május 05. 16.00-22.00 Dobogókő
Családinap és Táncklub
május 13. 15.00-17.00 Kórustalálkozó
május 13. 19.00-23.00
Rock and roll party
május 14. 10.00-18.00 Ásványbörze
május 15. 10.00 Művészeti Fesztivál –
Holdvilág-árok Egyesület szervezésében
május 18. 18.00-19.00 Szenior akadémia
május 21. 15.00-19.00 Nosztalgia délután
május 23. 14.00-18.00 Véradás
május 25. 18.00-20.00 POVEK
május 27. 10.00-14.00 Gyermeknap
JÚNIUSI ELŐZETES
június 02. 9.00-14.00 Honvédelmi Nap
június 04. 15.00-19.00 Nosztalgia délután
június 08. 18.00-20.00 POVEK
június 10. 18.00-19.00 Brassdance
szabadtéri koncert
június 17. 19.00-23.00 Rock and roll
party

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!
- Kovács Samu Barnabás
- Ugron Máté
- Kovács József Zétény
- Thurzó Tara Hanna
- Oláh Róza Hanna
- Melcher Olivér
- Fülöp Csongor Marcell
- Zlatzky Vivien

2016. 11. 24
2017. 03. 10.
2017. 03. 25.
2017. 03. 25.
2017. 03. 25.
2017. 03. 27.
2017. 03. 28.
2017. 04. 03.
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Komposztálj, ne égess!
Tisztább lesz a levegőd!

Nem hisszük, hogy van olyan pomázi, aki nem vette már
észre, hogy sokszor milyen rossz a levegő városunkban. A
szennyezett levegő amellett, hogy kellemetlen, bizonyítottan,
súlyos betegségek okozója is. Ezek között leggyakoribb az
asztma, amelytől sokan szenvednek, köztünk sok gyermek is.
A szennyezés egy része a kazánokban, kályhákban eltüzelt
rossz minőségű tüzelőanyag és sajnos mindenféle hulladék
(akár daganatos betegségeketis okozó műanyag és gumi)
használata miatt keletkezik. Az eltüzelt hulladék másik része
azonban kerti hulladék -zöld hulladék, amit nagy hiba tűzre
vetni.
Egyrészt szennyezi a levegőt, másrészt értékes élő anyag,
amely humusszá, termőfölddé alakítható. Sok pomázi
család már elkezdett komposztálni, de talán még többen
keresik lehetőségét a kerti zöld hulladék környezetetvédő
kezelésének, akár ingyenes elhelyezésének. Tudjuk a gyakorlatból, hogy csekély odafigyeléssel és kevéske munkával sokat
tehetünk környezetünk érdekében.
A komposztálás igen egyszerű dolog. A kerti és konyhai
hulladék ládában történő folyamatos gyűjtögetésével lehetővé
tesszük, hogy a természet rendben végezze el a dolgát a
mikroorganizmusok, baktériumok segítségével. Van egy kis
munka vele, mert 1/4-1/2 évenként a láda alján keletkezett
humuszt ki kell szabadítani a ládából, hogy felhasználhassuk
kerti vagy szobanövény ültetéshez. Minimális feladat
átlapátolni az összegyűjtött halmot, hogy az ágat, nyesedéket,
ami lassabban bomlik le, kiszűrjük, átrostáljuk és a még nem
komposztálódott anyagot visszatehetjük rövid időre a ládába.
Már kész is a komposzt! Nagyjából ennyi, kezdhetjük a saját
magunk termelt kerti földbe az ültetést.
Figyelemfelhívásunk célja, hogy többen komposztáljunk,
kevesebben égessünk Pomázon, mint most. Ehhez keresünk
társakat, akik már komposztálnak és olyanokat, akik még nem.
Előbbieket azért, hogy segítsenek a jó példájukkal, tapasztalatuk átadásával, utóbbiakat azért, hogy velünk együtt óvva
környezetünket egyre többen készítsünk inkább termőföldet.
Szeretnénk, ha ez a “Komposztálj, ne égess!”-akció minél
több családhoz eljutna. Ehhez kérjük elsősorban a város lakóinak, illetve a helyi médiának - Pomázi Polgár, PomázTv,
Pomáz Város weboldala és a többi fórum segítségét.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését Nagy István kertészmérnöknél a 06-20-498-5672 telefonon, vagy a pomkomposzt@
gmail.com címen. Várjuk továbbá a komposztálók bemu18 Pomázi Polgár

tatkozását rövid szövegekkel, fényképekkel, videókkal, a célból, hogy bemutassák a saját komposztálási eredményüket.
Szeretnénk, ha alakulna egy közösség személyes és netes
kapcsolattal egyaránt, melynek Facebook felülete a Pomázi
Komposzt Klub oldalon indul. Ott látható egy szemléltető
bemutató videó egy egyszerű, olcsó komposztláda összeállításáról, melyhez hasonlótkisebb mennyiségben 3500 Ft-os
önköltségi áron tudunk átadni a bátor vállalkozóknak. A
“Komposztálj, ne égess!”-akció folytatása és a városi füstölés
hatékony csökkentése érdekében úgy gondoljuk, érdemes pár
forintot befektetni az egészségünk, a tisztább levegőért.
Kérünk mindenkit, aki szimpatizál szándékunkkal, hogy
szóljon a közvetlen környezetében, legelőször is családtagoknál, a szomszédoknál és barátok körében a Komposztálj,
ne égess!”-akcióról.
Végül is magunknak csináljuk, magunkért, hogy a településünkön tisztább legyen a levegő és közben a kertünk és virágaink is szebbek lesznek.
Figyelem: 2017. tavaszán minta komposztáló bemutatására is készülünk.
Kísérjék figyelemmel a Pomázi Közművelődési és Környezetvédő Egyesület Facebook oldalát, vagy csatlakozz akár a
Facebook-on, akár a pomkomposzt@gmail.com oldalon
résztevőként, támogatóként, illetve kövess bennünket a
megszokott zoldpomaz@gmail.com felületen.

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

Május

7-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
14-én 8.00–20.00-ig
Viktória
21-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
28-án 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)
Június
4-én 8.00–20.00-ig
István Király

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

Egyfókuszú és multifokális lencsék
35%kedvezménnyel!

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

Ez az
Ön
hirdetésének
a helye!

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

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

Görög katolikus
liturgiát

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

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

tel:06-20-340-5288

REDŐNYÖK

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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