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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Engedtessék meg nekünk a hosszú távú
előrelátás!

Lassan nyakunkon a nyár, bár ezt az időjárás nem támasztotta alá az utóbbi hetekben. Ennek ellenére a város beruházásai szépen és ütemterv szerint haladnak, a
kátyúzások nagy része megtörtént. A nyárra tervezett építések előkészítése is
gőzerővel folyik, így a Szelistye sétányon létesülő új futópálya megépítése vagy a
gyermekorvosi rendelő felújítása is hamarosan megkezdődhet. A fontosabb
témákról ezúttal is Vicsi László polgármester számol be az olvasóknak.

- Talán közhely, de a legnagyobb beruházásunk még mindig az új óvoda építése, mely továbbra is megfelelő ütemben halad. a testület döntésének megfelelően szeptember
elején négy csoport veheti majd birtokba az új helyre
költöző Mesevár óvodát. A testületi ülésen az ellenzéki
képviselők számára nem volt érthető, hogy miért csak négy
csoport indul, amikor az óvoda hat csoportnak képes helyet
nyújtani…
- Az intézményvezető asszony szakmailag megpróbálta
nekik elmagyarázni, hogy miért kell most csak négy csoport
indításáról dönteni, nem teljes sikerrel. Szerencsére a többség elfogadta és megértette a szakma érveit, miszerint most
a négy csoport indítása az indokolt, s későbbiekben felmenő
rendszerben kerül feltöltésre a fennmaradó két csoport. Így
van tartalékunk az egyre dinamikusabban növekvő településünk lakossági igényeinek későbbi kielégítésére is. Ne
higgye tehát senki azt, hogy az új óvoda csak kétharmados
telítettséggel fog működni, azonban a hosszú távú előrelátás
engedtessék meg nekünk, akik a város igényeit próbáljuk
nem csak a holnap, hanem a holnapután szemszögéből is
nézni. Talán ezen állításimat támasztja alá, hogy évek óta a
beruházásaink folyamatosak. Rengeteg közintézmény újult
meg ebben a ciklusban. S, most érkeztünk el a gyermekorvosi rendelő felújításához, ahol a beruházás végeztével, a
korábbi kettővel szemben már három gyermekorvos tudja
ellátni feladatát. S, ezzel párhuzamosan a védőnői szolgálat
az időközben felszabadult adócsoporti irodába teszi át
székhelyét. Az adócsoport pedig átköltözött a régi posta
felújított épületébe. Szent István király gyógyszertár épülete
is felszabadult, ott pedig a családsegítő szolgálat találta meg
reményeink szerint sokáig az új helyét. A visszajelzések
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alapján ezek a költözések jó döntésnek bizonyultak, mind a
szakma, mind az érintettek pozitívan nyilatkoztak, különösen kiemelve, hogy könnyebben megközelíthető, komfortosabb helyekre költözhettek. Az sem elhanyagolható
tényező, hogy ügyfélbarát az elhelyezkedés, hiszen minden
szinte száz méteres körzeten belül megtalálható a városháza
környékén.
- Térjünk át a város útjaink felújítására illetve a minden
évben esedékes kátyúzásra…
- Az idénre tervezett kátyúzási összeget teljes mértékben
elköltöttük, ami 20 millió forintot jelentett. Erre azért volt
szükség, mert az idei kemény tél, jelentős mértékben megviselte útjainkat. Én azonban szeretném, hogy ha szükség
lesz rá, akár a költségvetést is módosítva további pénzeszközöket fordítsunk útjaink állapotának javítására. A martaszfaltos utakat a nyáron szeretnénk javítani. Komoly igény
van a Jóbarátok útjának újabb szakaszának az aszfaltozására, és természetesen az új óvodához vezető Béke út is
szilárd aszfaltburkolatot, valamint korszerű járdát kap. S, ha
már a járdáknál tartunk, elkészült a Margitligeti úti járdaépítés első üteme. Azt gondolom, hogy a kivitelező szép
és jó munkát végzett. Az ott lakók majdnem minden kérését
tudták teljesíteni, a lépcsőktől kezdve a kapukon át a gépkocsi behajtók kéréséig. Akik most a hegyek felől érkeznek
településünkre, rendezett és szép utcaképet láthatnak. A következő ilyen nagyobb beruházásunk a szelistyei futópálya,
ami a most már pontos számítások alapján 520 méter hosszú
lesz. A tervek nagyon szépek, s nem csak a futópályára terjednek ki, hanem a park további részeire is. Természetesen
ez a jövő, előbb a futópálya készüljön el, s aztán lépésről
lépésre szépülhet meg a park környezete is.
- Régi adóssága volt a városnak a köznyelvben csak Tájházként ismert épület felújítása, mely szintén a napokban
fejeződött be.
- Az épület kész van. A bútorzat restaurálás alatt van. amint
minden elkészül, újra látogatható lesz a „Községtörténeti
gyűjtemény”.
- A legutóbbi testületi ülés talán legfontosabb pontja volt a
város forgalomtechnikai felülvizsgálatának elfogadása.
- Hosszú előkészítő munka, több mint száz lakossági
észrevétel tanulmányozása és a használhatók beépítése után
a képviselő testület elfogadta az anyagot. Ezzel párhuzamosan döntöttünk a város KRESZ tábláinak felméréséről, a
szükséges pótlásokról. A következő évek feladata lesz a forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján a város közlekedésének átalakítása. Természetesen ez is csak lépésről lépésre
valósulhat meg! A legfontosabb - amit a testületi ülésen is
hangoztattam – a parkolási gócpontok felülvizsgálata, amelyek néhány területen megbénítják városunk életét. Ezek
közül prioritást élvez a Mátyás Király Általános Iskola és a
Hétszínvirág óvoda környéke, ahol a leghatározottabb fellépéstől sem riadunk majd vissza, hogy normalizáljuk az
állapotokat!

Szedd Magad Pomázon
2017

Ebben az évben is megszervezték a már hagyományosnak
mondható „Föld Napjához” kapcsolódó Várostakarítást.
2017. május 5-én és 6-án Pomáz több területén szedték a
szemetet a városi dolgozók és civilek.

Az önkormányzati dolgozók már pénteken megkezdték a
munkát, míg szombaton Pomáz északi területén a szemétszedésen részt vett Vicsi László polgármester, családja kíséretében, valamint számos a környezetét tisztelő pomázi, akik
feláldozták a szombat délelőttjüket Pomáz tisztítása érdekében.
Összesen 18 felnőtt és 9 gyermek szedte fáradhatatlanul a szemetet. Keserű István a Kőhegy Major tulajdonosa már reggel 6
órától markolóval szállította a szemetet. A Pomáz-Kőhegy
Polgárőr Egyesület is nagy létszámmal volt jelen az eseményen
Méhes Tamás vezetésével. Az egyesület részéről 9 felnőtt és 8
gyermek vett részt a szemétszedésben. Két teljes konténernyi
szemét gyűlt össze. Az Alcsevica, Susnyár dülő, Kőhegy utca,
szentendrei hátsó út lett megszabadítva sok-sok szeméttől. A
szemetet egész délelőtt teherautóval, utánfutóval, markolóval,
talicskával és kézi szerszámokkal gyűjtötték és szállították. A
Művelődési Ház dolgozói is kivették a részüket és megtisztították a Művelődési Ház környékét Kósa Anikó vezetésével, valamint a Huszár utcát, a Szent István parkot és egyéb
helyeket, utcákat. A Vörösmarty-lakótelep környékén Rédei
Imre, a Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület és a
Pilis Kapuja-Pomáz és Környéke Egyesület szervezésében.
Civilek szervezésében a Klisovácz utcai erdősáv és a Majdán is
megtisztult.

KÖZÖS DOLGAINK

Szedd Magad Pomáz a
Mátyásban

Május 5-én a az önkormányzat által meghirdetett Szedd Magad
Pomáz akcióban vettek részt az 5.a osztály tanulói és
osztályfőnökük. A vállalásuk az iskola környékének Rákóczi
utca, Petőfi utca, Kölcsey utca által behatárolt területének
megtisztítása volt. Nem is gondolták volna a gyerekek, hogy
milyen mennyiségű és összetételű szeméttel találkozhatnak a
járdákon, árkokban, út szélén. (Mindenkinek a fantáziájára bízzuk!) De a sok szemét között igazi kincsre is bukkantak, amikor
valaki egy 20 forintos érmét talált!
A hétvégi feladatuk az akcióról rajz, makett készítése volt, ami
tovább segítette az élmények feldolgozását.
Talán, ha ennyi idősen foglalkozni kezdenek ezzel a
problémával, felnőve nem állnak a szemetelők sajnos népes
táborába!

Felújított Helytörténeti
Gyűjtemény

Hősök nélkül nem lenne Haza!

Május utolsó vasárnapja országosan a
Hősök Napja. Május
28-án Pomázon, a
Hősök-terénél lévő katona szobornál tartották a Hőseinkről való
megemlékezést. Az eseményt évek óta Istenes Lászlóné Verebes
Gizella szervezi, családi érintettség kapcsán
is.
A rendezvény mindig
nagyon szép, szívhez
szóló, méltó az elesett
hősök emlékéhez, s
nem volt ez másként
idén sem.

Hosszú évek óta kihasználatlan volt a Kossuth Lajos utca
48. szám alatti műemlék épület, mely idén felújításra került.
Az épületen több hónapon át tartottak a munkálatok, melynek
során megújult a tetőszerkezetet, rendeződött az épület körüli
csapadékvíz elvezetés, a lábazat körüli vizek elvezetése, megszüntetésre került a falak vizesedése és a további gombásodás
lehetősége is. A lehulló vakolatoknak nyoma sincs, a nyílászárók régi formájukban pompáznak. A felújítást végző cég a
műemlékvédelmi hatóság kérésének megfelelően végezte a
munkáját, melynek során állításuk szerint az épület a szívükhöz
nőtt. Hamarosan elkészül a korábban az épületben kiállított
berendezési tárgyak egy részének restaurálása is így új életre
kelhet az épület.
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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.

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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Pomáz Közoktatásáért
Díj

Közoktatásért Díjat kap Bajtek Andrásné a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Napsugár Tagóvoda pedagógusa,
valamint Barta Éva a Sashegyi Sándor Általános Iskola,
Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese. Mind a két személy fantasztikus teljesítményt tudhat
maga mögött, ezért Pomáz Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy idén ezen két kiváló pedagógust díjazza. A Közoktatásért Díjak a város által szervezett pedagógus napon
kerülnek átadásra ünnepélyes keretek között.

Kedves Pomáziak!

Hosszú tépelődés után úgy döntöttem, hogy a POVEK tevékenységemet, a szervezést, és az ezzel járó minden egyéb
munkát az egészségem megőrzése érdekében abbahagyom.
Mindenki tudja, hogy a POVEK szigorúan politika mentes társaság!!!!!
Betelt a poharam – elegem volt a bántásokból és a „betartásokból”
Itt nem mennék bele a részletekbe.
Én társadalmi munkában 6 éve felépítettem ezt a klubot, sokak
örömére és néhány ellendrukker bosszúságára.
A címem változatlan, és ha valakinek tudok segíteni valamiben, ugyanúgy megtaláltok!!!!
Szeretettel kívánok mindenkinek további jó egészséget és békés nyugodt napokat!
Lakits Klári

Tájékoztatás

házi gyermekorvosi rendelés
helyének változásáról

A Pomáz, Jankovich utca 2. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő és a volt védőnői szolgálat épületének
teljeskörű felújítása miatt a Pomáz 1. számú gyermekorvosi körzet; Dr. Szakács Krisztina és a Pomáz 2. számú
gyermekorvosi körzet; Dr. Schmidt Erzsébet rendelésének
helyszíne átmenetileg megváltozik.

Az ideiglenes gyermekorvosi rendelő a Pomáz, Meselia utca
2/A (859 hrsz.) alatti volt Mesevár Tagóvoda konténer
épületében kerül kialakításra.
2017. június 19- től a Pomáz 1. és 2. számú gyermekorvosi
körzet rendelésének helyszíne:
Pomáz, Meselia utca 2/A

A rendelési idő nem változik, az intézmény a Meselia utcáról
nyíló saját parkolóval rendelkezik.
A Pomáz 3. számú házi gyermekorvosi körzet; Dr. Korausz
Etelka rendelésének helye és időpontja nem változik.

Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Nemzetiségi Kultúrák Napja Pomázon

KULTÚRA

Énekkara, Móger Péter harmonikaművész, a junior prima díjas
Básits Bránka. Volt hangszermustra és kóló bemutató, Vigad
zenekar fellépése, német nemzetiségi bábszínház, festménykiállítás Vujicsics témában Gyurity Milán grafikus művész előadásában. Az eseményen előadást tartott Szlávikné Katona Mária a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
pomázi németek történelméről, valamint dr. Golub Iván a Pomázi Szerb Kisebbségért Alapítvány elnöke a pomázi szerbek
történelméről. A megjelent nemzetiségek képviselői finom ételekkel kínálták a résztvevőket az egész napos programokon.
Elmondhatjuk, hogy egy igazán színes, nemzetiségi kultúrák
bemutatásával bővelkedő programon vehettünk részt a TelekiWattay Kastélyban, melynek fő szervezője Bogdán Péter úr, a
Pomázi Szerb Önkormányzat vezetője volt.

Az országosan megrendezett nemzetiségi kultúrák napja
egyik helyszíne idén a pomázi Teleki-Wattay Kastély volt,
ahol a helyi nemzetiségek ízelítőt adhattak kultúrájukból a
nagyközönség számára, hiszen élőben közvetítette a produkciókat az MTVA. A helyszínválasztást a Pomázi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat és az MTVA szerb munkatársainak közbenjárásával döntötte el az MTVA vezetése.
Pomáz számára ez nagy megtiszteltetés volt, talán nem is szerepelt ennyit egy napon keresztül Pomáz Városa az országos
sajtóban, mint idén 2017. május 21-én. Köszönettel tartozunk a
Pomázi Szerb Kisebbségért Alapítványnak, a Pomázi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Országos Szerb Önkormányzatnak azért is, mert a Kastély területét ezen kiváló szervezetek bérelték ki, annak érdekében, hogy az országos tv forgathasson a helyszínen, ezáltal is növelve Pomáz hírnevét országosan és bátran mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is. Az
egész napos rendezvényen képviseltette magát a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola, a Katica Német Nemzetiségi Óvoda Csoport,
az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Táncegyesület, a
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovák népi együttes Pilisszentlászlóról, a Budapesti Szlovének Egyesületének

XXIV. Nemzetiségi
Fesztivál

Harmónika
mesterkurzus Pomázon

A helyi szerb önkormányzat és a Selo zenekar szervezésében
2017. május 2-4. között Pomázon második alkalommal került
sor harmonika mesterkurzusra a harmonika szerb mestere,
Ljubisa Pavkovic vezetésével.

A Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület és a
Testvérmúzsák alapítvány idén is szeretettel várt mindenkit, az
immár huszonnegyedszer megrendezett Dunakanyari
nemzetiségek táncegyütteseinek, ének- és zenekarainak
találkozója címmel szervezett Nemzetiségi Fesztiválra, melyre
május 20-án került sor a német közösségi ház udvarán. A
rendezvény fővédnöke Vicsi László polgármester volt, aki megnyitotta a fesztivált.
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Privát Viszockij

nekem felszökött a lázam. Kívül-belül negyven fok és úgy
rázott a hideg, hogy takarót borítottak rám. Azt mondja
szervező hogy, semmi baj mondjuk le, van ilyen, nem tehesz
róla… Akkor végig futott rajtam, hogyha ezt most visszamondom, akkor még egyszer nem tudom megcsinálni.
Akkor örökre elbukom, amit még el sem kezdtem. Ettől az
elhatározástól valahogy megnyugodtam és megcsináltam az
előadást.
Találkozás Viszockijal
Az oroszoknál dolgoztam, amikor kaptam egy kazettát,
amin Viszockíj énekelt. Onnantól végem volt. Olyan mindent átható energiájú előadót még nem hallottam, mint ő.
Megpróbáltam lefordítani, de elsőre elhasaltam. Nem szöveg volt, hanem költészet. A kezdeti kudarcok mégsem
szegték kedvemet: újra és újra nekivágtam. Írtam, összegyűrtem és kidobtam. Két éven keresztül.

Sipos Mihály kórusvezető, impulzív zenész, költő, pedagógus és világlátott műszaki szakember. Irodalmi fordításait Hobó is használja. Nemrégiben új szerzői esttel
jelentkezett a Stefánia palotában. Pillanatképek egy
magával ragadó jelenség idővonaláról.

A zene iskolája
17 éves koromtól zenélek. Volt egy barátom, akinek minden
hangszerré vált a kezében. Amikor kértem, hogy tanítson
meg engem is gitározni azt mondta, majd bolond lenne,
menjek el zeneiskolába! Nem esett jól, hogy lerázott, de
bosszúból elmentem. Igaza volt. Ötven éve gitározok.
Minden a zenével és az AKG—val /Alternatív Közgazdasági Gimnázium/ kezdődött. Én ott mindent megkaptam: technikai feltételeket és érdeklődő gyerekeket egyaránt. Filmezhettem, rádiózhattam amíg bele nem rokkantam. Az
ember két dolog miatt eshet össze: ha rászakad a világ
szerencsétlensége, vagy ha rászakadnak az álmai.
Dobszerda
Mentem egy nagy afrikai djembe-vel a hátamon a suliba
gyakorolni. Otthon nem lehetett, mert összedőlt volna a ház.
Egyszer odajött egy srác, hogy mutatna nekem valamit a
hangszeren. Öt perc múlva már sorban állás volt, pedig látszott, hogy ezek a fiúk nem kezdők. Ez egy szerdai nap volt:
vasárnap már tízen voltunk a suliban. Tíz különálló, rejtett
dobos. Ez lett a kutyaütők zenekar.

Faludy az első
Az egyetemi éveim alatt volt egy zenész barátom, akinek a
műsoraiban 1-2 szám erejéig énekeltem, de ennek a történetnek sokáig nem lett folytatása. Mígnem 96-ban Japánban
dolgoztam, ahová magammal vittem a Versek című Faludy
kötetet. Álomszerű volt: nappal munkazaj, éjjel vers-ritmusrepülés. Amikor hazajöttem a fejemben már készen állt a
műsor. Akiknek megmutattam a terveimet arra buzdítottak,
hogy csináljak egy önálló estet.
Negyven fokos lázban égek mindig
A bemutató életem nagy eseménye: nyár, zsúfolt terem és
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Hobó a végzet kezdete
Egyszer a felségem szólt, hogy a Hobó Viszockíj estet ad az
Orosz Kultúra Házában. Az nem lehet, én voltam az első, én
is megpróbáltam átfordítani, nekem sem sikerült! Elmentem
a koncertre és majdhogynem bőgve jöttem ki. Hazamentem,
bocsánatot kértem a feleségemtől, amiért lebeszéltem a koncertről és még aznap este nekiláttam a fordításnak, amivel
korábban befuccsoltam. Inspiratív volt. Nem az jött vissza,
hogy életem fő művét megcsinálták előttem és most én mit
csináljak, de azért kicsit sajnáltam magam: lefordítottam ezt
a verset, de tőlem úgysem telik többre. Hobó megcsinálta, ő
sikeres. Mögötte egy profi stáb én meg egyedül vagyok. A
legtöbb, amit tehetek, ha odamegyek és felajánlom neki.
Ami nem kell megmarad!
Reszketve, de megkerestem. A készülő új műsorához dalra
már nem volt szüksége, de szövegre igen. Elővettem a könyveim és mint a gőzhenger nekiláttam. Amikor készen lettem,
Hobó homlokon csókolt örömében. Ezek a szövegek aztán
bekerültek az előadásába. Akkor döbbentem rá, hogy meg
tudom csinálni: ha a dalok nem kellettek neki, megvan a
műsorom! Ez a pont tízévnyi küzdelem után jött el.
Jókedv kórus
Amikor a budakalászi német kórus összeveszett a karnagyával, ott álltak karnagy nélkül. Néhányan ismertek az estjeimről és hívtak, hogy segítsek. Mondtam, hogy én még
soha, de rendben három hónap és addig találjatok valakit.
Könnyítette a dolgomat, hogy ismertem néhány német dalt
és tudok németül, míg ők csak énekelték a dalokat, de nem
értették. A három hónapból másfél év lett. Zeneileg emeltünk a minimálisan elvárható szinten és beavattam őket a
zene élvezetébe. Büszkén mondhatom, hogy a sikereinkbe
buktunk bele. A fejlődés egyre magasabb elvárásokat támasztott a tagokkal szemben: az újabb és újabb szintlépéseket azonban már nem mindenki akarta.
Hátradőlős búzavirág
A feleségem közben megszervezte a házi kórust, a Búzavirág dalkört. Szerettem volna dolgozni, csiszolni rajtuk, s
ők is elfogadták a munkát. Ezzel együtt Évi szól, hogy
figyeljek, mert ők csak hátradőlni szeretnének. Több mint
tíz éve működünk. A fellépésekre viszont nem mehetünk
felkészületlenül. Akárhol is lépsz fel, elvárják, hogy ha kiállsz a közönség elé, akkor ott történjen valami. Nem lehet
a majd lesz valahogy.
Barátok közt
Hivatalos, vagy baráti felkérésre egyaránt igent mondok, ha
érdekel a feladat. Nem számít, hogy fizetnek vagy sem. Szeretek énekelni. Ilyen vagyok. Egyszerűen: siposmisi.
G.S.

HÁZUNK TÁJA

Mesél a kastély Vastag Csabával

Május 24.-én zsúfoltságig megtelt a Teleki-Wattay Kastély étterme, a nyáriszünet előtti utolsó Mesél a kastély
összejövetelen. Nyári Darinka ezúttal Vastag Csaba háromszoros Fonogram díjas énekest, az X-faktor magyarországi első győztesét látta vendégül.
A közel másfél órás beszélgetés alatt sok izgalmas és érdekes dolgot megtudhattunk a művészről. Beszélt a
gyerekkoráról, családról, a tánchoz való kötödéséről, lányokról, színházi szerepeiről és persze a mindent megváltoztató X-faktoros győzelméről is.

Szó esett az élőzene fontosságáról és arról, hogy nem számít
milyen messze és pici helyre megy fellépni, azt most már
csakis élő zenekarral teszi. Őszintén vallott a benne tomboló
versenyszellemről és arról, hogy lelkileg nehezen küzd meg
vele, ha valahol mégsem arat győzelmet. Beszélt a rajongóihoz való viszonyáról, ismertségről és arról is, hogyan viseli
a kritikát.
Megtudhattuk azt is, hogy nem csak hogy gyakran jótékonykodik, hanem saját alapítványt is létrehozott a hátrányos és
beteg gyerekek megsegítésére. Közönségtalálkozóin is gyakoriak a gyűjtések, amik rendszerint igen nagy sikerrel járnak.
A Mesél a kastély állandó szereplőivé váltak a művészek
számára fontos tárgyak. Csaba magával hozta az egyik
számára fontos elismerését egy Fonogram díjat, illetve megmutatta jóbarátjától Mészáros Árpád Zsolttól kapott hajlított
villáját is, amit szinte mindig a kezén hord.
Egy biztos, akik velünk töltötték ezt a kellemes estét, azok
egy rendkívül szimpatikus, őszinte, humoros és alázatos
fiatalembert ismerhettek meg.
A Mesél a kastély rendezvénysorozat most nyári szünetet
tart, hogy aztán szeptembertől újabb ismert és érdekes
emberekkel örvendeztesse meg Pomáz kicsiny közösségét.
Akik azonban nyáron is kultúrára éhesek, kövessék figyelemmel a Kastély programját. Egy tuti tipp már biztos van:
Vastag Csaba augusztusban visszatér a Teleki-Wattay Kastély kertjébe, hogy egy csodás akusztikus koncerttel örvendeztessen meg bennünket.
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KÉPRIPORT

Pomázi gyereknap

Tizenegy csoport, háromszáz fellépő, hét programhely és
felhőtlen jókedv jellemezte az eseményt. A Pomázon működő modern – és néptánc együttesek épp úgy megjelentek,
mint a sportos-egészségmegőrző bemutatók. A terasz színpadon csak arra az időre állt le a forgatag, amíg a színházterem hűvösében a Csurgó zenekar izzította közönséget.
A parkban ezalatt a MATASZ lövészklub, a tűzoltók és a
környezetvédők, játszóházak, vásárosok és az elmaradhatatlan óriás-csúszda csábította az apróságokat. Zárásként a
Föld napjára hirdetett gyermekrajz pályázat eredményhirdetése zajlott.
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KÉPRIPORT
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Évforduló

A május 12-13-i hétvégén zajlott le a Mátyás Király Általános Iskola 35. évfordulójának két legnagyobb eseménye a
pénteki Mátyás nap, majd szombaton az öregdiák találkozó.
Az első nap a diákokról, a második a volt diákokról szólt.
Pénteken megidéztük a régi korokat. A király bevonulása után
köszöntötte az udvar népét és a vendégeket. Mert meghívtunk
más Mátyás iskolákat is (sajnos csak a csömöriek tudtak eljönni), és a szomszéd óvodából a leendő elsősök is tiszteletüket
tették. A szórakozásról a 4. a osztályosok bábelőadása (Annus
Andrea tanító néni betanításában) és az 5. a osztályos lányok
reneszánsz tánca (Bruckerné Mikula Ildikó koreográfiája)
gondoskodott. A „tudósok” a Mátyás korabeli tudomány eredményeiről tartottak beszámolót.
Ezután kézműves foglalkozással, ügyességi játékkal, lovagi
tornával múlattuk az időt. Nagy sikere volt a lepényevő versenynek is. A Dardi pékség által sütött, lekvárral kent lepények
elfogyasztása egy madzagról lógatva, nem is volt könnyű feladat. A feladatok elvégzése után eljött az ebéd ideje. Itt is a kort
idéztük meg, hiszen tárkonyos ragu volt a menü a menzán és

Mátyásosok az
egészségvédelmi vetélkedőn

az üstben egyaránt. A SODEXO kérésünkre ezen a napon még
a menüt is átalakította az ünnep tiszteletére. A vendégeknek
üstbe az igazgató bácsi rottyantotta a ragut. Bár az időjárás
eddig kegyes volt hozzánk, az eredményhirdetést elmosta az
eső. A nap végén elbúcsúztunk a vendégiskolától és lélekben
elkezdtük a készülődést a szombati öregdiák találkozóra.
Ez a nap nem a legjobban indult, mert az előző délutáni felhőszakadás kistestvére csapott le Pomázra és az udvar víznyelői feladták a harcot az esővel. Úgy nézett ki, az épületbe
szorulunk, de végül is sikerült a vizet kiszivattyúzni, a sátrakat
felállítani és kezdődhetett a program. Molnár-Bruder Géza
igazgató úr megnyitójaután a nyugdíjas kollégákat köszöntöttük egy emléklappal, majd az Opánke együttes táncosai (többségükben iskolánk volt vagy jelenlegi tanulói) adtak egy rövid
műsort.
A hivatalos rész után lehetőség nyílt az öregdiákoknak körbenézni az épületben, felkeresni volt osztálytermeiket, megtekinteni a régi emlékekből rendezett kiállítást (Köncöl Fruzsina, Faragó Réka, Krisztián Barbara munkája), nosztalgiázni, beszélgetni volt tanáraikkal, osztálytársaikkal.
Éjfélkor aztán „Végét vetik a zenének S hazamennek a legények”.
Reméljük, akik eljöttek jól éreztek magukat, akik nem tudtak
eljönni, azok a következőre eljönnek.
A nap nem sikerült volna ilyen jól, ha a természet tréfájának
elhárításában és a sátrak felállításában nem segít Turán János.
Az udvar rendezésében és a színvonalas büfé telepítésében Sós
Zsolt. A pult mögött nem lesi a vendégek kívánságát Hámornyik Zita anyuka, Zemlényi Ági anyuka, Hoffmann Gyöngyi
anyuka és Melecsek Tamás apuka. Az évfordulós kiadványuk
bekötésében nem segít Dombi Ildikó öregdiák.
Külön köszönet illeti az iskola alapítványát, aki az első nap
eseményeit szponzorálta. Szintén köszönet jár az iskola összes
dogozójának, kiemelve a technikai dolgozókat, akik erőt nem
kímélve két napig gondoskodtak a tisztaságról és rendről, az
ünnepi események lebonyolításáról.

Angol követek a
Mátyásból

Második éve veszünk részt a szentendrei Szent András
Általános Iskolában megrendezett kistérségi angol nyelvi versenyen, ahol az idén is nagyon szépen szerepeltek
tanítványaink. A 6.-, a 7.- és a 8. évfolyam (évfolyamonként közel 30 diák) versenyezhet ilyenkor és minden
évfolyamon a dobogós helyezéseket értékelik, emelik ki.
Tehát összesen 9 díjazott van az eredményhirdetésen,
amiből az idei tanében 4 díjat a Mátyás Király Általános
Iskola angol tagozatos diákjai vehettek át.

2017. május 18-án iskolai védőnőnk, Dr Temesváriné Estermann Andrea és Dr Korausz Etelka szervezésében nagyon
tartalmas és tanulságos vetélkedőn vehettek részt a pomázi
iskolák hatodik és hetedik évfolyamainak 3-4 fős csapatai.
Iskolánk 6 csapatot indított. Mindenki nagyon jól érezte magát és szép eredményeket értünk el. Köszönjük a szervezést
és a zsűriző védőnők munkáját és a hasznos ajándékokat!
Szilvi néni
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Név szerint: Pávó Anna Zsófia (6.b)– I. helyzett
Vince Máté (6.a)– III. helyezett
Balla Gergely (7.a)– I. helyezett
Gerstner Ágnes (7.b) - II. helyezett
További versenyzők: Gardev Dániel (6.c), Darányi Áron
(7.a), Fülöp Szabolcs (8.c), Lovas Kitti (8.b) valamint Hámornyik Zita (8.a)- ők is szépen teljesítettek.
Felkészítő tanáraik: Áts Miklós, Beregszászi Katalin, Georgopulosz Krisztina, Lévayné Czirók Margit
Gratulálunk!!! Büszkék vagyunk Rátok !!!

Körzeti atlétika verseny

Jó pár év kihagyás után újra megrendezték a Körzeti
atlétika versenyt. Nagyon örültünk, mivel a Mátyás iskola hagyományosan mindig jól szerepelt ezen a viadalon.
Sajnos az időjárás nem fogadott a kegyeibe minket, mert
mind a két napon esős, hűvös idő volt, de a mátyásos
diákokat nem rendíti meg a rossz idő, így is nagyon szép
eredményt értünk el.
Hat fős fiú és lány csapatokkal indultunk a II., III. illetve III.
korcsoportban. A II. korcsoport fiai 2. helyezést értek el, tagjai: Borszéky-Kiss Balázs, Domokos Beten, Horváth Márk,
Kosztyú Brúnó, Braun Dániel voltak. A lányok bronzéremmel tértek haza: Andruskó Dóra, Andruskó Csenge, Asztalos
Barbara, Asztalos Dóra, Fetter Orsolya és Szilágyi Rebeka
akaszthatta büszkén nyakába a bronzérmet. A III. korcsoport
fiai ezüst éremmel tértek haza: Bíró Levente, Harsányi
Áron, Pete Marcell, Suscsák Ákos, Lajtai Bence, Drevenka
Sándor összeállításban. A lányok negyedik helyezést értek
el: Bánfi Vivien, Pete Fanni, ReiderKira, Nagy Dorina és
Horváth Gréta voltak a csapat tagjai. A IV. korcsoport lányai
szintén ezüst éremmel jöhettek haza: Szekeres Rebeka,
Lovas Kitty, Bognár Adél, Schuszter Karina, Szalkó Rita,
Kovács Noémi és Némath Dia alkották acsapatot. A fiúk
ötödikek lettek. Csapattagok: Timkó Krisztián, Simon Dáriusz, Takács Róbert, Gáspár Erik, Boczor Örs és Horváth
Balázs részvételével. Akikre még külön is nagyon büszkék
vagyunk: Pete Marcell, aki ezen a versenyen egyéni öszszetettben 1. helyezést ért el, így ő képviselte a szentendrei
körzetet a megyei atlétikai versenyen Albertirsán, ahol 600
m futásban az 5. helyet érte el. Németh Dia a IV. korcsoportosok között hatodikosként egyéni összetettben ezüst érmes
lett. Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük, hogy
képviselték iskolánkat!

DIÁKHÍREK

Ismét tarolt a Mátyás
a Sárkányhajó
Viadalon!

2017.05.20-án iskolánk megint a legnagyobb számú
nevezőként indult a VII. Kalászi Sárkányhajó Viadalra. Az
Omszki-tónál rendezett megmérettetés 172 versenyzőnket
(köztük az 5. a csapatát erősítő Molnár-Bruder Géza igazgatónkat) és a lelkes szurkolótáborunkat mozgatta meg reggeltől délutánig. Az idő kegyes volt hozzánk, az estére
ideérő hidegfront megvárta, amíg mindenki kiszáll a hajóból, így igazán jó hangulatban telt a verseny, köszönjük a
szervező SZEDA csapatának!
A nagyszerű időtöltés mellett szép eredmények is születtek:
Alsósaink közül a 4. b osztály indult, akik ezüst érmesek lettek! A teljes 5. évfolyamunk és a 6.a-b osztálya 2. korcsoportban küzdött 15 induló között. A 3. korcsoport, a 7-8osok viadala hozta a legszebb eredményt: 1. hely 8. b, 2.
hely 7. a + ők kapták a fair play díjat is. Ezzel a 8. b csapata ismét kijutott a Sulisárkány Verseny országos döntőjébe,
Sukoróra.
A felnőttek mezőnyében a Sellők csapata elhozta az 1.
helyet, melynek tagjai között iskolánk dolgozóinak szurkolhattunk: Bruckerné Mikula Ildikó, Faragó Réka, Gál Anita
és Krisztián Barbara. Ők a főzésben is remekeltek, gratulálunk az ottani 3. helyükhöz!
Köszönjük a versenyzőknek, hogy képviselték iskolánkat,
osztályfőnökeiknek (Orgovánné Kiss Erika, Bruckerné
Mikula Ildikó, SimoncsicsnéJokkel Nóra, Császár Gergő,
Áts Miklós, Ácsné Horváth Szilvia, Gillinger László, Petrovits Krisztina), hogy nevezték és buzdították őket valamint
az edzéseiket megszervezték, a szurkolóknak a támogatást,
jövőre ismét találkozunk a tóparton!

Sikerrel debütált a
Kevély táncegyüttes

Városi Kórustalálkozó

Május 13-án délután került sor a Művelődési Házban a Városi Kórustalálkozóra, amelyen idén Pomáz város nyolc
énekkara vett részt, köztük - immár harmadik alkalommal a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Rendészeti és Művészeti Szakközépiskola alsó és felső tagozatos énekkara.
A találkozóra magyar rajzfilm dalokkal (például a Vukkal és
A nagy ho-ho-horgász dalaival) és Balázs Árpád híressé vált
Bodzavirágjával készültünk és nagy sikerrel szerepeltünk. A
gyerekek nagyon élvezték a részvételt, örömmel énekelték a
rendezvény végén a népdalcsokrot Kodály Zoltán gyűjtéséből. Mint minden évben, most is felemelő érzés volt hallani,
ahogy a helyi énekkarok legfiatalabb és legidősebb nemzedéke együtt tölti meg zenével a Művelődési Ház nagytermét.
Horváth Mónika
Ének-zene tanár SASHEGYI

Tudja meg ország-világ, hogy 2017 tavaszán a Sashegyi
Iskola Tavaszköszöntő Gáláján nagy sikerrel debütált a pomázi Kevély Táncegyüttes, melyen kalocsai táncot mutattak
be. Az együttes vezetője Nagy Koppány Lászlóné, művészeti vezetői pedig Gyémánt-Csontos Lívia és Gyémánt
Ádám néptáncosok. A Kevély táncegyüttes próbái a következő évadban is hétfőn délutánonként lesznek két korcsoportban, melynek helyszíne a Művészeti Iskola balett terme.
Nyári táboraikra is szeretettel várják a jelentkezőket.
Kevélyeseknek a tábor augusztus 21-25, a néptánc tábor
pedig augusztus 28-31 között lesz. Jelentkezni Ádám bácsinál lehet, a gyemantadam@gmail.com e-mail címen.
Nagy Koppány Lászlóné, együttes vezető
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Májusi hírek a német suliból

Május sokunk kedvenc hónapja. Már nem kell egy óráig
öltözködni reggel, de még kibírható a hőség. Tudjuk,
hogy nemsokára itt a nyár, de még hisszük, hogy pótolható mindaz, ami év közben elmaradt… Az utolsó lehetőség az iskolában, hogy a kánikula előtt még valami
igazán komolyra vállalkozzunk. Ez történt nálunk, a
német suliban is.
A hónap elején német delegáció érkezett hozzánk. Partnervárosunkból, Oberhausen-Rheinhausenből jöttek vendégek, akiket a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel és a Német Kultórális Egyesület tagjaival együtt kis
ajándékműsorral leptünk meg. A gyerekek énekeltek, táncoltak, báboztak, amivel nagy örömet szereztek vendégeinknek. Természetesen nem maradt el a nagy taps és az ajándék
sem. Az ilyen események is fokozzák a gyerekek nyelvi
motivációját, így érthető, hogy az idegen nyelvi kompetenciamérés nagyon jó eredménnyel zárult.
Tavaszi papírgyűjtésünkön rekord mennyiségű papírt
sikerült gyűjtenünk. Örülünk, hogy a gyerekek és a szülők
egyre nagyobb kedvvel szállítják be a hulladék papírt, így
nemcsak osztálypénzhez jutnak a gyerekek, de környezetünkre is vigyázunk.
Elkezdődtek Erzsébet-programjaink. Ebben a hónapban az
osztálykirándulásokra került sor. Elsőként a 6. osztály
utazott el Zánkára. Innen könnyű volt az iskolánk petanquecsapatának részt venni a diákolimpia országos döntőjén,
ahol az idén megismert sportággal kerültek tanulóink megmérettetésre. Ügyesen helyt álltak, gratulálunk Buczkó
Eszternek, Nagy Viviennek és Ruskovics Péternek. (6.o.)
Iskolánk részt vett a városi népdaléneklő versenyen, amit a
Teleki- Wattay Művészeti Iskola koncerttermében rendeztek. Diákjainkra nagyon büszkék lehetünk, hiszen lánykáink
bronz fokozatot, Beleki Bordizsár (4.o.) ezüst fokozatot,
Bardócz Csenge (4.o.) pedig arany fokozatot kapott.
Májusban lezajlott az iskolában a teremfoci bajnokság a
felsősök körében. Az első helyezést a 8. osztály érte el.
A Vecsésen megrendezésre kerülő megyei szavaló versenyen iskolánkat Beleki Boldizsár,(4.o.) Bardócz Csenge,
(4.o.) Ruskovics Patrik (2.o.) és Páni Márk (8.o.) képviselte.

Nemzetiségi tánccsoportunk fellépett a XXIV. Dunakanyar
Nemzetiségi Fesztiválon. A gyerekek Alvincz Anett néni
vezetésével kora délután táncoltak a Német Közösségi Ház
színpadán. Mindenkinek tetszett a produkciójuk.
Iskolánk idén először nevezett a Kalászi sárkányhajó viadalra. Nagy örömmel láttuk, hogy csapatunk a versengésen
korosztályában 15 csapatból 5. helyezést ért el! Jövőre újra
indulunk a kupáért!
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Iskolánk nemzetiségi báb és tánccsoportja is fellépett a
Nemzetiségi Kultúrák Napja elnevezésű országos rendezvény pomázi helyszínén. A programot a Duna World egész
napos helyszínek közötti kapcsolásokkal közvetítette. Este a
M1 híradójában is láthatóak voltak iskolánk tanulói. A
Balog Ilona Katalin igazgatónővel készített riportot és gyermekeink produkciójából részleteket az alábbi linken
nézhetik meg: http://www.mediaklikk.hu/video/nemzetisegi-kulturak-napja-4-resz 29. 50 perc/
Május hónaptól egy fergeteges gálaesttel búcsúztunk, amit a
Művelődési Házban tartottunk. A rendezvénynek kettős célja volt. Egyrészt, szerettük volna megmutatni, milyen ügyesek a gyermekeink. Másrészt a szülői és magán- illetve vállalkozói támogatásokkal közelebb kerülünk a gyerekek
álmainak megvalósításához. A teltházas estéről azt mondhatjuk el, hogy mindkét célját elérte. Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

És végül…természetesen iskolánk tovább szépül. Nagy örömünkre elkészült főbejáratánál az új járda, így már kényelmesen sétálhatunk el tavaszi hírnökeink mellett. Köszönjük
szépen Gyula bácsinak, hogy az előkert hangulatát tovább
emelte egy gyönyörű, hatalmas automata madáretető- és
megfigyelő állomással. Az udvari világításról pedig innentől
kezdve mozgásérzékelő reflektorok gondoskodnak.
Lassan itt a nyár, de a munka nem fejeződik be. Kezdődik a
nyári karbantartás és felújítás. Termeket és mosdókat festünk, csapokat cserélünk. A D épületünk 3. emelete is megszépül. Főépületünk, az egykori Jordán-Tregele kastély
pedig belülről szépül meg, igyekszünk visszaadni neki
nevéhez méltó hangulatát.
Balog Ilona Katalin intézményvezető

„Pomázi férfiak, mit álltok itt
égre emelt szemekkel?”

VALLÁS

E szemléletes leírás értelmére világított rá a mai szentmise.
Jézus megdicsőülése, átmenete az Atyához a másik létrendbe már feltámadásával megtörtént. Most végleg eltűnik az
apostolok szeme elől. Valójában nem úgy emelkedik fel az
égbe, mint ahogy a helikopter felszáll. Ma már tudjuk, hogy
a felhők felett nyílik a világűr, amelyet az űrhajósok bejárnak. Isten nem ott fenn „lakik”, a felhők feletti „égben”, ott
a világűrben az űrhajósok nem találkozhattak vele. Az ég
nem fenn van, hanem ott, ahol Isten jelen van láthatatlanul.
Közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz („interior intimo meo”, ahogy Szent Ágoston mondja). Hogyan lehetett
volna e tanítást szemléletesebben bemutatni a gyerekeknek
és szüleiknek, mint ezt tette Erdődi Ferenc plébános és Bacsa Dávid atya a szentmise után?

A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház, az V. század
óta, Urunk mennybemenetelének napját. Húsvét 7.
vasárnapjával, illetve a rá következő héttel befejeződik a
húsvéti ünnepkör, amely pünkösdig tart. E hetekben az
Egyház Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására és
végül dicsőséges mennybemenetelére emlékezik.
Lukács evangélista az Apostolok Cselekedetei elején, hoszszabban, szemléletesebben írta le az Olajfák hegyi
mennybemenetelt. Jézus előbb küldetést ad apostoloknak,
hogy az elküldendő Szentlélek erejében hirdessék az egész
világon az örömhírt. „E szavak után szemük láttára
fölemelkedett és felhő takarta el szemük elől. Miközben
merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két
fehérruhás férfi termett mellettük: „Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a
Jézus, aki közületek fölment a menybe, úgy jön el ismét,
ahogy szemetek láttára mennybeszállt.”

Ugyan a fehérruhás férfiak helyett talpig fekete egyenruhába öltözött tűzoltók kérdezték, hogy „Pomázi férfiak,

mit álltok itt égre emelt szemekkel?” De a kérdésre a szentmise választ adott. Mindenesetre jó volt látni gépezetes
tolólétra körül a sorban álló kicsiket és nagyokat, akik
fizikai valóságban is kipróbálhatták a tanítást.
Forrás: tuzoltosag-pomaz.hu
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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

Június

június 10. 18.00-19.00 Ingyenes szabadtéri nyárindító
Brassdance concert, (Szent István park)
június 18. 15.00-19.00 Nosztalgia délután
június 19. 18.00-20.00 Reg-Enor est – egészségügyi
előadás
június 29. 17.00 Mesés nyári estek I. A répa (Könyvtár)
június 29. 18.00-19.00 Szenior Akadémia
Nyári táborok
június 19-23. Színjátszó tábor 8-15 éveseknek naponta
8.00-16.00
június 26-30. Úszó tábor 8.00-16.15 Leányfalusi strandon
július 10-14. Angol tábor 8.30-16.00
JÚLIUSI ELŐZETES
július 02. 15.00-19.00 Nosztalgia délután

július 13. 17.00 Mesés nyári estek II. A kisgömböc

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!
- Makai Lelle
2017. 04. 17.
- Leidinger Ilona
2017. 04. 21.
- Vágó Annabell
2017. 04. 24.
- Trója Zoé
2017. 04. 25.
- Szőcs Mauritio Noel
2017. 04. 28.
- Pál Nándor
2017. 04. 28.
- Pillok Borbála
2017. 05. 05.
- Magyar Zoé
2017. 05. 05.
- Sonkoly Olivér
2017. 05. 06.
- Papp Dorina
2017. 05. 08.
- Szabadka Fanni
2017. 05. 10.

Védőnői Szolgálat új helyre
költözik

Ezúton tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Védőnői
Szolgálat telephelye 2017.június 1-től megváltozik.
Az új címünk : Kossuth Lajos utca 38 / B
Védőnői tanácsadási idők változatlanok.
Június 12-től dr. Schmidt Erzsébet és dr. Szakács Krisztina
rendelési helye is megváltozik.
Új címük: Meselia 859 hrsz. ( Mesevár – Konténer Óvoda )
Ezzel egy időben a doktornők egészséges tanácsadás ideje is
megváltozik, kérem ennek pontos idejéről az orvosoktól
érdeklődjenek !

Sashegyis
Tavaszköszöntő Gála

Pomázi Termelői Piac

Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház parkolójában

Idén tavasszal is megrendeztük a hagyományos Tavaszköszöntő Gálánkat, melyen picik és nagyok egyformán
képviseltették magukat. Néptáncoltak a legkisebbek, twisteltek a nagyobbak és még az iskola tantestülete is énekelt egyet,
mint a Sashegyi dalárdája. „Ej, a titkos szerelem…” kezdetű
népdalt énekelte a tantestület egy kisebb alakulata a hallgatóság nagy örömére. A sikerre való tekintettel, jövőre is
kitalálunk egy meglepetés műsorszámot.
Szikra Petronella,
igazgatóhelyettes
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Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil
szervezetek részére
Kedves Pomázi Közösségek!

A 2017. szeptember 23-án, szombaton 08 órától 20 óráig megrendezésre kerülő Pomáz Napi rendezvényről
szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek. A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartjuk
meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várjuk az érdeklődőket. Több száz adag
ökörsült és malacsült kiosztására is sor kerül.
Az előző évekhez hasonlóan, a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város az idén is sátrakat, 2 karton
ásványvizet (2 l), higiénikus étkezési eszközöket (szervezetenként 50 db), szalvétát, illetve tűzifát tud felajánlani.
Sör asztalokat és padokat előre egyeztetett kérések alapján korlátozott számban tudunk rendelkezésre bocsájtani.
Az eszközök kiosztása a művelődési ház klub teraszán történik 7 órától 9 óráig.
Tekintve, hogy a rendezvény helyszíni lehetőségei korlátozottak, kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a sátor és
eszközfoglalásaikat felelősséggel tegyék, azért, hogy ne kelljen senkit elutasítanunk, de ne is legyen kihasználatlan
sátor.
Vízvételi lehetőség rendelkezésre áll, viszont áramot sajnos nem tudunk a sátrakhoz biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akik gázzal főznek, kizárólag nyomáscsökkentővel ellátott eszközt használhatnak a
főzéshez! A helyszínen annak meglétét a szervezők, illetve külső hatóság is ellenőrizni fogja, nyomáscsökkentő
hiányában nem kezdhető el a főzés.
A sátrakban minden nemű árusítás tilos, tömény alkohol kiszolgálása díjtalanul sem lehetséges.
A sátrak megközelítésére legfeljebb 3 tonnás összsúlyú, előre bejelentett rendszámú járművek vehetők igénybe. A
közösségek kellékeiket szeptember 23-án 7 órától 9 óráig szállíthatják a sátrakhoz, azt követően minden gépjárművel
kötelesek elhagyni a lezárt területet. Az Álmos utca lezárásra kerül a Huszár utcától a Rózsa utcáig.
A rendezvény végeztével, 20 és 21 óra között minden kelléket és eszközt el kell szállítani a sátrakból, mert 21 órakor
megkezdődik a sátrak szervezett elbontása. Mielőtt a helyszínt és a sátrakat elhagynák, kérjük jelezzék nekünk, hogy
a sátorelemek hiánytalan megléte biztosítva legyen. Ahol probléma jelentkezik, az adott közösségre kénytelenek
leszünk ráterhelni a hiányzó alkatrészeket.
Ezúton is felhívjuk a részvevők figyelmét, hogy a rendezvény területét csak a jelentkezési lapon leadott rendszámtáblával rendelkező autók közelíthetik meg.
Kérjük, jelezzék ismerőseiknek, a közösség tagjainak, hogy gyalogosan érkezzenek a helyszínre, mert a parkolás a
környéken nehézkes lesz.
Az eseményen jelentős számú rendezői gárda segíti a közlekedést, kérjük, velük együttműködve biztosítsuk a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását.

A főzőverseny menete:
A verseny három kategóriában zajlik: 1. Levesek, 2. Pörköltek 3. Sültek és más finomságok. A jelentkező szervezetek
szeptember 23-án a reggeli kellék átvételkor egy lezárt borítékba helyezett, két példányban készült sorszámot
húznak, amelyet csak ők ismerhetnek majd. Emellett ételükhöz a fenti kategóriák azonosító betűjét is ki kell választaniuk, (L., P., S) hogy az azonos kategóriájú ételek versenyezhessenek. A betűvel és az egyik sorszámmal felragasztott tányérban kell a versenybe nevezett ételt az információs sátorhoz hozni 13:45 és 14 óra között.
Az elkészült ételekből így kapott minta az utolsó pillanatig a csapatok számára is „ismeretlen”. A hozzáértő zsűri
számokhoz rendeli majd véleményét. A 16 órakor kezdődő eredményhirdetés során a díjazott „számok” kerülnek
kihirdetésre, és csak ekkor derül ki, kik a díjazottak.
A borítékban kapott sorszám második példányával lehet majd átvenni a díjakat a színpadnál.
Kérjük, hogy bármely hús alapanyag vásárlásáról szóló számlájukat hozzák magukkal, mivel a versenyen hatósági
állatorvosi és ÁNTSZ ellenőrzésre is sor kerülhet.
A szervezeteket – saját tagságuk ellátása mellett – lehetőségeikhez mérten a programok során fellépő gyermekek és
felnőttek megvendégelésére kérjük.
A színpadi műsorokhoz még várunk bemutatkozni vágyó együtteseket, zenés, táncos, előadó művészeti produkciókat.
A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap a www.pmhkpomaz.hu; www.pomaz.hu honlapokon.
Kérnénk, hogy 2017. augusztus 15-ig e-mailen (pmhk@pomaz.hu) vagy postai úton szíveskedjenek azt hiánytalanul
kitöltve eljuttatni a Művelődési Ház címére (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár utca 3.). Az
augusztus 15. után érkező jelentkezéseket már sajnos nem tudjuk elfogadni, főként a sátrak bérlése miatt.

Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre
Tel.: 06-26-325-163; 06-20-228-2135
a Művelődési Ház és Könyvtár szervezői
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István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

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

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

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Június

11-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
18-án 8.00–20.00-ig
Viktória
25-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Július
1-én 8.00–20.00-ig
Viktória
2-án 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)
9-én 8.00–20.00-ig
István Király

VILLANYSZERELÉS

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Görög katolikus
liturgiát

Evangélikus
istentisztelet

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor
u. 1/a
Tel.:
06-26-325-869

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

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

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

Dioptirás napszemüveg lencsék
20 % 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

Ez az
Ön
hirdetésének
a helye!
tel:06-20-340-5288

REDŐNYÖK

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

Hirdetésfelvétel

tel:06-20-340-5288
pomazi.polgar@freemail.hu
A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

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

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

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

Pomázi Polgár 19

Hirdetésfelvétel
telefon:

06-20-340-5288
e-mail:

pomazi.polgar@freemail.hu

