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Kozma Andor: A carthagói harangok
(Ajánlva a pápai diákoknak)

A pápai öreg kollégyiom terme
Csupa vén diákkal zsúfolásig telve.
Ajkuk néma, mint a faragott képnek,
Pedig verekedő, vad fickók lehetnek:
Több homlokon, arcon, beforradt sebhelyek:
Kemény, hideg-vasra valló emlékjelek;
Van, kinek hiányzik fél keze, fél lába...
Ilyenek is járnak Pápán iskolába.
Ki históriában kutat világeszmét,
Tudós Bocsor István professzor tart leckét.
Tavaly Debrecenben még Enyéng követje,
Alig egy fél éve még tömlöcre vetve,
Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve,
Ismét katedráján a hatalmas elme.
Tilalmas részére a honi történet,
Hanem Karthágórul s Rómárul beszélhet.
Im, beszél is bőven ékesszavú ajka,
Visszatért diákok szomjan csüggnek rajta.

...S a dicső Karthágó – mondja a professzor –
Végső diadalra keseredett ekkor,
Ezeréves múltját üti vala arcul,
Hogyha lemond gyáván a rátukmált harcrul.
Maga dölyfös Róma egyedül ha támad,
Nem győz hős haragján Karthágó hadának.
Barbár Massinissa, gaz numid szövetség,
Ez pecsételé meg Karthágó elestét.

Ám Karthágó népe a bús végveszélyben
Nagyszerű halálra buzdult fel kevélyen.
A nemzeti zászlók lobogtak kibontva,
Tódultak alájuk, nőtt a had naponta,
Karthágói férfit asszony nem marasztott,
Hont védeni mentek urak és parasztok,
Kereskedőt üzlet, mesterembert szerszám
Nem kötött le többé – beálltak ezerszám.
S a gyönge diákok az iskola padját,
Fegyverért esengve önként odahagyják...
Ó, boldog ifjak, ép erős legények,
Mint irigylik őket rokkant lábú vének!
S ezek is elmentek, nem sujthatva mással,
Sujtani az ellent bátor, bölcs tanáccsal.
Talpra pun! Fegyverre! Ne hagyd őshazádat!
Nincs kard? – Egyenesre igazítsd kaszádat!
Nincs elég húr ijjra, hogy nyilad röpítsed? –
Van hajuk a nőknek, kösd rá s azt feszítsed!
Lelkes honleányok örömest lenyírják, –
S szereli aranyhúr a harcosok ijját.
De a hadhoz pénz kell s Karthágónak nincs már,
Rég rabolja Róma, kiürült a kincstár.
Karthágói delnők, hires csodaszépek,
Viselnek gyémántot, igazgyöngyös éket,
Smaragdot, rubintot, zafirt, ametisztet,
Napkeleti topázt, díszét minden dísznek –
S most leszedik sorra, ami rajtuk drága
S közkincsül teszik le honuk oltárára.
Ó, szent hazafiság magasztos tűz-láza!
Az egész Karthágót felgyújtja, felrázza.
Mindent a hazáért!...S ki-ki egyet értett:
Sem isten, sem ember – első a közérdek!
Bástyakőért tornyot, templomot döntöttek
És a harangokból ágyúkat öntöttek!...

Mily prelekció ez? Ugy zeng, mint az égbolt...
Eszmél a professzor, elhallgat, – elég volt.
Hogy is volt? – Karthágó, harangok és ágyú...?
Mily anakronizmus, tudatlan és bárgyú!
S mégis a teremben nem mosolyog senki,
Csönd van... tüzes arcok... s könnyezik mindenki.
Nem szól a professzor; ha még szólna: torkán
Kitörne, mely fojtja, a zokogás-orkán.
Ül sokáig némán, sóhajt keserveset:
„S Karthágó – elesett.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A Városnap megmozgatja településünk lakóit

Az ősz kétségkívüli beköszöntének jele Pomázon a Városnap megrendezése. Az idén az égiek nem voltak túlzottan kegyesek, az időjárás változatos volt, ám ennek ellenére ismét valódi közösségi élménynek lehettek részesei, akik kilátogattak a Művelődési Ház előtti területre. Vicsi
László polgármesterrel elsőként a városnapra tekintettünk vissza.
kívül már az első napokban sok pomázi él az új sportolási
lehetőséggel.
- Az interjú készítésének időpontjában munkagépek
dolgoznak a Béke úton és a Bölcsőde udvarán is…

- Az eddigi Városnapok leghidegebbikét éltük át ezen a
szeptemberi napon. Nem csak hideg, hanem szinte végig
esőáztatta is volt a nap. Néhány programot ezért a külső
nagyszínpadról a Művelődési Házba kellett telepíteni, de
ezzel együtt is meglepően sokan vettek részt a napi programokban. Köszönet mindenkinek, aki akár szervezőként,
akár fellépőként tett azért, hogy az idei program minél színesebb legyen. Szép hagyománya ez a városnak, mely megmozgatja településünk azon lakóit is, akik egyébként inaktívak a közösségi élet terén. Felmerült az a gondolat, hogy
egy-két hétvégével korábbi időpontra is hozhatnánk a
Városnapot a jövőben, mert így talán nem lennénk kitéve a
szeszélyes szeptember végi időjárásnak. Elgondolkodtató,
hiszen rengeteg energia és munka fekszik egy-egy ilyen nap
megszervezésében, s nem a dátumhoz kell ragaszkodni, hanem ahhoz, hogy a Városnap valóban Városnap legyen,
vagyis a város lakosai közül minél többen tudjanak részt
venni rajta.
- Az idei városnapon került átadásra az új futópálya,
melyről már többször ejtettünk szót…

- Itt kell megemlítenem, hogy a közösségi felületeken érkezett kéréseknek megfelelően még az idén elkészül a környék és a futópálya közvilágítása. Valamint három közterületi kamera is vigyázni fogja a futókat és a park biztonságát. Tavasszal pedig parkosítjuk a futópályát körülvevő
területet. Bár, ha némi humort megengednek nekem, csak
akkor szoktam futni, ha kergetnek, de magam is kipróbáltam
a családommal a futópályát, s öröm volt látni, hogy rajtunk
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- Folyamatosak a munkálatok a városban. A Béke út teljes
útszerkezete elkészült, immár a végleges vastagságú aszfaltburkolat is felkerült. Ezzel egy időben elindult a Wróczi út
felújítása, amely várhatóan ez év végére el is készül. A bölcsőde udvarának felújítása még a nyár elején kezdődött egy
kormányhivatali kérésnek megfelelően. Fontos hangsúlyoznom, hogy az egyik ellenzéki képviselő állításával ellentétben, ebben a kormányhivataltól kapott ajánlásban nem
szerepelt semmilyen kötelezettség az udvari gumitéglák
cseréjére, de a nyári nagy melegben ezek olyan szinten eldeformálódtak, hogy most ennek a teljes cseréjét rendeltük
meg. Bár nem volt anyagi kerete az intézménynek erre az
évre, ilyen irányú fejlesztésre, a legutóbbi testületi ülésen
kértem a képviselőket, hogy az általános tartalékból biztosítson az önkormányzat erre a beruházásra több mint
egymillió forintot. Így a gumitéglák cseréje is megtörtént,
azaz egész pontosan nem csere történt, hiszen egy korszerűbb és vélhetőleg tartósabb megoldást választottunk akkor, amikor – a futópályához hasonlatosan - gumiszőnyeg
került leterítésre a bölcsőde udvarán.
- Október 23-a mindig különös nap a város életében, hiszen ekkor kerülnek átadásra a legmagasabb városi elismerések.

- Természetesen, ahogy minden évben, idén is megalakult az
ad hoc bizottság, amely a testület elé terjeszti a díszpolgári
címre és a Pomázért kitüntetésre javasoltakat. A bizottság
előterjesztése alapján a testület dönt arról, hogy ki vagy kik
kapják idén ezeket az elismeréseket. Idén is szép számmal
érkeztek jelölések.

Javaslatokat vár az
értéktárba Pomáz városa!

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy továbbra
is lehetőség van a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján, Pomáz városa
települési értékeinek értéktárba való vételére. A javaslattétel
beküldésének határideje: 2017. október 30.
Az értéktárba bármilyen természetes személy tehet javaslatot,
azonban kérjük, hogy a lentebb linkkelt adatlapot figyelmesen
olvassák át és az abban szereplő mellékleteket is csatolják a beadványukhoz (aláírással ellátott javaslati lap, ajánló levél, megfelelő formátumú digitális képek, hozzájáruló nyilatkozat stb.),
ellenkező esetben sajnos a javasolt értéket az értéktár bizottság
nem tudja a települési értéktárba felvenni, továbbá megfelelően
publikálni azt.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy jelenleg az alábbi települési értékeinket tudjuk közismertté tenni, tehát az ezeken
felüli értékjavaslatokat várjuk: Fedett nagykapuk, Keresztek
feszületek, Holdvilág Árok, Petőfi Pihenő és Napóleon Kalapja,
Katolikus Templom, Szerb templom, Református Templom,
Trianoni kettős kereszt és környezete.
Amennyiben az értéktárba való felvétellel (vagy az adatlap
kitöltésével) kapcsolatban kérdésük van, kérjük hogy levélben
forduljanak a Hivatalunkhoz. A javaslatokat az alábbi címre
küldjék levélben: Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz,
Kossuth Lajos utca 23-25. Digitálisan: pomaz@pomaz.hu
Köszönjük az együttműködésüket!
Pomázi Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Csoport

Szerb színház
könyvbemutató Pomázon

2017. szeptember 20-án a Szerb Kultúra Hónapja rendezvénysorozat keretein belül a Teleki-Wattay Kastélyban a
Magyarországi Szerb színház előadásában, a Pomázi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében London, Pomáz
címen regényszínházi felolvasóestet láthattunk.
A Szerb színház művészei mellett az előadásban vendégművészként Mikó István és Benkő Péter művész urak vettek
részt. Az előadás során részleteket hallottunk Milosevits Péter:
London, Pomáz című regényből, mely mű eredetileg szerb
nyelven íródott és a magyar nyelvű kiadás az idén jelent meg. A
telt ház előtt megtartott nagy sikerű előadás után a szerző
méltatta a művészek előadását, utána dedikálta a magyar, illetve
szerb nyelvű könyvét a nagyszámú érdeklődő közönség
számára. A rendezvényen részt vett Kósa Anikó alpolgármester
is.

KÖZÖS DOLGAINK

Városnapon a POVEK
szervezésében kerestük Pomáz
legerősebb emberét

A viadalt Árpád vezér korába helyeztük el, erre a történetre
építettük a játékot. A versenyzők pontszámokat gyűjtöttek,
ennek alapján dőlt el a cím sorsa. A játék és a lovagiasság
szabályainak betartására zsűri felügyelt. A zsűri elnöki tisztségét
Kiss Ernő Zsolt vállalta.A versenyre 5 dalia jelentkezett.

Az első játékban aranyrögöknek kinevezett labdákat kellett
gyűjteni, 1 perc alatt, a „Ki korán kel aranyat lel” mottó alapján.
A legnehezebb talán a 30 kg-os homokzsákok hordása volt,
ezzel a termények betakarításának, a lovak etetésének kemény
munkáját elevenítettük fel.

Ezután, már a mai kornak megfelelő közlekedési eszközökre
adaptálva, autógumikból építettek tornyot, majd egy „petrence
rudat” kellett egyenes karral a torony fölött megtartani. A játékos
verseny rangját emelte, hogy polgármesterünk is részt vett a
viadalon. 2017-ben Pomáz legerősebb embere címet Rajkort
Péter nyerte el, valamint egy kupát, egy óriás pezsgőt, vitaminokat és egy feliratos pólót. Kezdeményezésünk támogatottságát bizonyítja, hogy a díjakat pomázi vállalkozók adományaiból vásároltuk meg. Még be sem fejeződött a verseny,
amikor már érdeklődtek a folyatásról. A sikerre való tekintettel,
szeretnénk hagyománnyá tenni a POMÁZ LEGERŐSEBB
EMBERE versenyt.

Megújult a bölcsőde
udvara

Az előadás a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat mellett
a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ,
a Teleki-Wattay Kastélyszálló, Pomáz Város Önkormányzata és
a Pomázi Szerb Kisebbségért Alapítvány segítségével jött létre.

Az elmúlt időszakban közel 3 millió Ft-ot költött az
Önkormányzat a bölcsődei felújításokra, megújult az udvar is, új
játékelemekkel, csúszdával, homokozóval, két járdával és
udvari kerítéssel is bővült. A Pomázi Hétszínvirág Bölcsőde
udvarán kicserélésre kerültek gumitéglák is.
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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 Város
Önkormányzatának
közleménye
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 150 MILLIÓ
FT-OT NYERT EL A BÉKE ÉS A VRÓCZI ÚT
FEJLESZTÉSÉRE.

Pomáz Város Önkormányzata 2017. januárjában nyújtott
be pályázatot ,,Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén (PM_ONKORMUT)” című pályázati konstrukcióra, amelyben 150 millió Ft-ot nyert el a Béke
és Vróci utcák fejlesztésére.
Az Önkormányzat által elnyert támogatásból megvalósuló
fejlesztések keretében Pomáz város területén két egymástól
független útszakaszon kerül sor önkormányzati tulajdonú utak
szilárd burkolatának kialakítására, egyrészt a Vróci utcában,
másrészt pedig a Béke utcában. A beruházás keretében összesen 807,8 m szilárd burkolattal ellátott út építése valósul meg.

A fejlesztés eredményeként az utcákban a lakók életminősége
javul, illetve könnyebben el tudják érni a közszolgáltatásokat.
Az utcákban működő vállalkozások megközelítése könnyebbé
válik, amely a gazdasági teljesítményük javulását segíti. A vállalkozások foglalkoztatottai esetében pedig a munkába járás
körülményei javulnak azáltal, hogy burkolt úton tudják
megközelíteni a munkahelyüket.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező a
STRABAG Általános Építő Kft.
A Projektet a Magyar Állam finanszírozza.

Projekt adatai:
Kedvezményezett neve: Pomáz Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
Támogató Szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium
Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2016/2
Elnyert támogatás: 150 000 000 Ft
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.08.16. – 2017.12.31.

Pomáz Város Önkormányzata

Anyatejes Világnap

HÁZUNK TÁJA

mekeknél ritkábban fordul elő allergia, felső légúti
megbetegedés, bélfertőzés, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, fogfejlődési eltérés. A szoptatás nemcsak táplálás,
hanem pozitív lelki támasz is. Az igény szerint szoptatott
babák kiegyensúlyozottak, az anya hamarabb megérti a kisbaba jelzéseit. A szoptatás közelséget, biztonságot, megnyugvást, örömöt jelent mindkettőjük számára.
- A meghívott több mint 100 édesanya mindegyike 1 éves
koron túl szoptatta gyermekét, visszajelzést adva ezzel
munkánk színvonaláról, amellyel a pomázi védőnők évrőlévre magasan az országos átlag (40 %) feletti szoptatási statisztikát mutathatnak fel – említették a védőnők.
- Pomázon az 1 éven túl szoptatott gyermekek aránya – nagy
örömünkre 65 %. A mostoha időjárás ellenére is jelentős
számban jöttek el a kitüntetett édesanyák családtagjaik
kíséretében, hogy átvegyék védőnőjüktől és Vicsi László
Polgármester úrtól ajándékukat, egy iparművész által
készítette egyedi nyakláncot.
Az eseményen részt vett Halászné Gambár Mária Pomáz
Város Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke. A
rendezvény végén a szervezők minden jelenlévőt meghívtak
a büfé asztalhoz, ahol finom falatok vártak a vendégekre.

Az Anyatejes Világnap alkalmából a Pomázi Védőnői
Szolgálat védőnőinek szervezésében, és lebonyolításában
szeptember 16-án a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
adott otthont az idén 25. alkalommal megrendezésre
kerülő Anyatejes Ünnepségnek. Nagy öröm volt az idén
is a védőnői szolgálat számára, hogy ismét köszönthették
azokat az édesanyákat, akik legalább 1 éves korig szoptatták gyermeküket.
A világnap pomázi rendezvényét Vicsi László polgármester
nyitotta a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A polgármesteri köszöntő és az előadások után következett az édesanyák megajándékozása, azon édesanyáké,
akik legalább egy évig szoptatták gyermeküket. A jelenlévő
pomázi édesanyák kézműves nyakláncot kaptak ajándékba

Polgármester úrtól, a polgármesteri keretből finanszírozva.
Az anyatejes táplálás segítése, támogatása a védőnői munka
fontos része. Pomázon az édesanyák kiemelkedően nagy
számban szoptatják gyermekeiket, amely a pomázi gyermekorvosokkal együtt végzett közös munka eredménye. A
babák számára az anyatej a legideálisabb táplálék, étel is ital
is a kicsi szükségletének megfelelően, ami serkenti a csecsemő fejletlen immunrendszerét. Az anyatejjel táplált gyerPomázi Polgár 7
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Pomáz festője
- Melyik volt előbb a kép, a grafika, vagy a fa?
- A grafika, de valahogy a fát, a szobrászatot könnyebben,
jobban fogadták. Az idő, a közönség reakciója aztán sok
mindent megold. Mások szóltak, hogy megvan a stílusom,
amit én észre sem veszek, de a védjegyemmé vált.
- Hogyan lettél „Pomáz festője”?
- Pomáz természeti szépségei, a templomok, a Pilis, a Dera
hamar megfogott. Ezáltal annyi spontán anyagom jött össze,
hogy a Teleki-Wattay kastélyban rendeztünk egy akvarell
kiállítást Pomázról. Később ezekből használtak a Pomáz és
a Deratáj című könyv illusztrációihoz. Aztán készült egy
másik összeállítás a rétről: közel száz képet, szobrot állítottunk ki a kastély pince helységében. Abban a térben a szobrok éltek, de a képek a világítás miatt nem igazán. Ezt az
anyagot aztán elhoztuk a művelődési házba is.

Majd húsz éve költözött Pomázra. Fafaragóként
ismertük, pedig mint kiderül Donát Lajos Pomáz és a
Deratáj festője.
- Hogyan alakultak az első kiállításaid?
- Készítettem egy gyökér szobor sorozatot a Magyar Várban, ahol találkoztam Medvigy Endrével, aki a Magyarok
Háza igazgatójaként meghívott pestre. Ez volt az első kiállításom, ami olyan jól sikerült, hogy aztán vihettem anyagot
a Barabás Villába is, ahol egy még nagyobb tárlaton szerepelhettem, s ahová a Duna Tv is eljött.
- Kívülállóként hogyan fogadtak a fővárosi képzőművész
körökben?
- Érdekelt a szobrászat és szerettem volna tovább tanulni. Az
Epreskertben a főiskola tanára Kő Pál egy olyan stúdiumot
ajánlott, amit én munka mellett nem tudtam vállalni. Az a
népi rönk stílus, amit én művelek a fa eredeti erezetét
használva működik. Ezt nem minden iskola szereti. Később
átkerültem a Ferenczi István vizuális műhelybe a Clark
Ádám térre, ahol Elekes Károly irányításával komoly anatomiai képzés folyt, mindamellett a szobrászatot is támogatták. A tizenkettedik kerületben pedig volt egy művészeti
egyesület, akik sokat szerepeltek, sokat állítottak ki, de a
vezetőjük Borza Teréz mondta, hogy csak kerületi, főiskolát
végzett lakos lehet náluk tag. Valamilyen szerencse folytán
aztán volt egy szakrális témájú kiállítás, amihez meghívtak
és beválogattak néhány anyagomat. Ezt követően aztán
többször is hívtak, s végül befogadtak.
- Milyen volt az idei városnapi tárlat?
- Nagyon jó. Amikor letakartuk a teremben lévő fali táblát,
olyanná válta a hely, mint egy igazi galéria. A tető és az
oldal ablak fényei pedig ünnepi megvilágítást biztosítottak.
- Milyennek ítélted a fogadtatást?
Hoztam tájképeket, évfordulós nagyjainkról készült grafikákat és különböző pályamunkákat, irodalmi illusztrációkat, mitológiai ábrázolásokat, fafaragásokat, amiket
érdeklődve néztek a látogatók. A pomázi közeg sokkal szabadabb, nyitottabb és elfogadóbb, mint a környékbeli helyek, vagy a főváros.
gs
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A vértanúk vére magvetés!

ÜNNEP

2017. október 6-án 18.00 órai kezdettel a pomázi Városháza előtt és a Városháza dísztermében emlékeztek az
Aradi Vértanúkra. Idén a Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár, valamint a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület szervezésében tiszteleghettek a résztvevők Arad
mártírjai előtt, kik életükkel és halálukkal a magyar
nemzet iránti hűségükről tettek tanúságot.

A Városháza előtti parkban előbb a Himnusz csendült fel,
majd Sarkadi Attila tanácsnok, a Pilisi Nemzeti Keresztény
Egyesület vezetője Damjanich János imáját olvasta fel az
egybegyűlteknek. Az ima után a Szózat hangzott el, majd az
emlékezés koszorúi és mécsesei kerültek elhelyezésre az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emléktáblája
előtt. A megemlékezés ezután a Városháza dísztermében
folytatódott, ahol a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület tagjai olvasták fel a Pesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök és a tizenhárom aradi vértanú utolsó leveleit, valamint hozzátartozók, illetve szemtanúk megemlékezéseit.
Az előadás, a szabadságharc hős tábornokainak utolsó
gondolatai hol felemelőek, hol teljesen emberiek, hol elgondolkodtatóak, de leginkább egy ország, egy nemzet számára
iránymutatóak voltak, s ezen gondolatokat az egyesület
tagjai hűen interpretálták. A levelek felolvasása után elhangzottak az oly sokszor hallott kivégzés előtti utolsó mondatok, majd végezetül csendesen, a vértanúkra tisztelettel
emlékezve közösen énekelte el a Szózatot előadó és megemlékező. A vértanúk vére magvetés, s ha látták az égből,
hogyan tisztelgett előttük ezen a napon, ezen a helyen egy
város, egy maroknyi közösség, akkor tudhatják, a magból új
élet sarjadt.
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Városnapi akcióterv

A szabadtéri programok szervezői a nagy nap előtt hétrőlhétre és óráról órára az időjárás előrejelzést bújják. Mert
hiába a legjobb program, a leggondosabb szervezés, ha beüt
a ménkő, kuka az egész. Nálunk persze más a helyzet! Ha
egyértelműen tarthatatlan a szabadtér, a színpadi műsorok
beköltöztethetők a művelődési ház nagyteremébe. A "ki
tudja mi lesz" idővel viszont nem lehet mit kezdeni. Az idei
városnapi időjárás sajnos ilyen volt!
A megelőző napok esőzéseiből maradt víztócsákat murvával
fedtük, hogy a sátrak közelében száraz területek legyenek. A
szabadtéri nagyszínpadot pénteken ragyogó időben építettük. Szombat reggel pedig verőfényes napsütéssel indult a
nap. A Pomázi Tűzoltózenekar és a mazsorettek bevonulója,
Vicsi László polgármester megnyitója és Kaláka zenekar
gyerekműsora is hibátlan feltételek közepette zajlott. A
következő fellépő csoport már az öltöző sátorban volt, amikor elkezdett az eső cseperészni, majd pedig zuhogni. A
hangtechnika átköltöztetésével egyetemben igyekeztünk
lemondani mindazon csoportok fellépését, akik későbbi
időpontban kerültek volna sorra. A "B-terv " sikeres megvalósításának köszönhetően a nap végére sem léptük át a
félórás műsoridő eltolódást. A program tartalmi-műfaji
szerkezete is jól állt a lábán: minden műsorszámot nagy
érdeklődés övezett, s a fellépők jelentős hányada pomázi,
vagy térségi kötődéssel bírt. Köszönet a résztvevőknek, a
meghívottaknak, az önkéntes segítőknek és a támogatóknak,
akik ismét közösségi ünnepé varázsolták Pomáz Város
Napját!
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Pomáz napja
Mátyás királlyal

Idén is nagy sikere volt a Mátyás suli felvonulásának, mellyel a Pomáz napi rendezvények helyszínére ment iskolánk
közösen. Segítségünkre volt ebben a Tánc a Köbön
Mazsorett Csoport valamint a Pomázi Tűzoltóság Zenekara.
A felvonulás biztonságáról a Rendőrség és a Polgárőrség
gondoskodott. Köszönjük mindannyiuk segítségét! A menet
élén udvari bohócával együtt Mátyás királyunk haladt, nekik
is hálás köszönetünk, hogy vállalták az alattvalók irányítását
és terelését!
Mire a helyszínre érkezett a tömeg, a Mátyás suli sátránál
már javában készült a kőleves, hála Gréti néninek és Ibolya
néninek. András bácsi és Laci bácsi sakktáblái is várták már
az érdeklődőket és a sátor előtti asztaloknál
kézműveskedhettek, sportjátékokat próbálhattak ki kicsik és
nagyok. Jó hangulatú szombatot tölthettünk együtt, és délig
még az idő is kegyes volt hozzánk. Jövőre ismét várjuk az
érdeklődőket a felvonuláson és a sátrunknál!

Autómentes nap

Idén is jutalmat kaptak azok a mátyásos diákok és tanárok,
akik iskolánkba nem gépkocsival érkeztek az Autómentes
nap reggelén. A DÖK tagjai gyümölccsel és egy mosolygós
pecséttel várták azokat a tanulóinkat és pedagógusainkat,
akik gyalog, tömegközlekedéssel vagy rollerral esetleg biciklivel érkeztek. Köszönjük a DÖK és a szervező pedagógusok, Beregszászi Katalin és Petrovits Krisztina munkáját!

Látogatás az MTVA
székházban

Szeptember 18-án a Mátyás iskola 8. a-s tanulói pályaválasztási segítségként látogatást tehettek az MTVA Kunigunda utcai székházában. Egyrészt betekintést nyerhettek,
milyen szakmák szükségesek a TV működtetéséhez, illetve
hogyan is folyik a munka a TV-ben.

A Magyar dal napja a
Mátyásban

Idén együtt ünnepelte iskolánk a Presser Gábor által alapított magyar dal napját. Az iskola udvarán tábortüzet gyújtottunk és gitárkísérettel vagy zenei alappal énekelték az osztályok az általuk kiválasztott magyar dalt. Köszönjük a szervezők, Petrovits Krisztina és Farkas György valamint segítőik munkáját!
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Érkezésünkkor már az is furcsa volt, milyen szigorú biztonsági intézkedések vannak az intézményben. Az idegenvezetőn
kívül még egy őr is kísért minket.
A program elején egy rövidfilmet láthattunk a TV fejlődéséről.
Utána megnézhettük a „régi korok” kameráit, technikai eszközeit. Egy rövid sétával eljutottunk az M4 stúdiójába és megnéztük, hol is készülnek sportműsorok. A jelmeztár következett, ahol jó volt találkoznom a gyerekkorom bábjaival és a
filmek jelmezeivel. A gyerekek Süsü sárkányon kívül sajnos
nem sok szereplőt ismerhettek fel, bár ez nem az ő hibájuk. Túl
fiatalok már. Következett a legizgalmasabb program. Egy
stúdióban, a gyerekek elkészíthették a maguk hírolvasását,
sporthíreit, időjárás jelentését. Itt rádöbbentek, nem is olyan
egyszerű a hírolvasók, vágók, hangmérnökök, kamerakezelők
dolga. A végén kiírták DVD-re a „munkánk” eredményét. Már
csak a buszra szállás és a szerencsés érkezés volt hátra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Darányi Áron anyukájának, hogy megszervezte a programot és végig kísérte a csapatot!
Gillinger László ofő

Tanévkezdő hírek a német suliból

Szeptember 1-jén újra becsengettek a német suliban is.
Igaz, kicsit furcsa volt hallani, hogy a régi, kerregéshez
inkább hasonlító csengőszó helyett a nyáron kiépített új
dallamcsengő jelezte vidáman a tanév kezdetét.
Az első tanítási nap reggelén megtartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat. Hagyományainkhoz híven ezen a napon elsős
diákjaink megkapták felsőbb éves társaiktól az ünnepi viseletünkhöz tartozó sálat és nyakkendőt. A Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzattól pedig az iskola arculatához
tartozó „Schultütét”, amiben apró meglepetések lapultak a
tanévkezdésre. Az ajándékokat Szlávikné Katona Mária adta
át az elsősöknek, és nagy örömet szerzett vele újdonsült kis
tanítványainknak.
Hosszas munkálatok eredményeként szeptembertől Pomáz
város időjárását az nyomon követhetik az érdeklődők az
idokep.hu oldalon a Német Suli webkameráján keresztül
éjjel-nappal!

Öko iskola lévén nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk
védelmére. Rögtön szeptemberben papírgyűjtéssel kezdtünk, amit egy héten belül meg kellett ismételni a nagy
érdeklődésre való tekintettel.
Iskolánk először ebben az évben pályázott a “Határtalanul”
programra, aminek egyik nyerteseként 7. osztályos tanulóink az állam támogatásával 5 napos osztálykiránduláson vettek részt Erdély magyarlakta területein, így személyes
tapasz-talásokat szereznek a külhoni magyarságról. Az
Arany János emlékév kapcsán a gyerekek felkeresték a költő
szülőházát is.
Szülői munkaközösségünk ismegtartotta idei első gyűlését.
A lelkes szülői csapat a tavalyi létszám majd’ kétszeresével,
jókedvűen beszélte meg, miben tudja segíteni az intézményt. Az elsős szülők is nagy lendülettel kapcsolódtak be
a munkába, rögtön megtalálták, hol van rájuk szükség, már
most látszik, hogy sokat fognak segíteni.
2017. szeptember 18-án kezdetét vette az őszi betakarítási
ünnep. A hétfő reggeli sorakozónál osztályaink közös éneklés és szavalás kíséretében megtöltötték az ünnepséget
jelképező kocsikereket. Szerdán minden osztály egy-egy
asztalt díszített fel “D” épületünk alsó folyosóján őszi terményekkel és termésekkel. A kiállítást megtekintették
iskolánk tanulói és a szülők. Vendégünk volt a PNNÖ
elnökasszonya is, a nemzetiségi önkormányzatnak köszönjük szépen a támogatást.
Szeptember 22-én elindult a pénteki úszás Trakperger Andi
nénivel. Az első alkalommal 51 kis delfin csobbant a
Szentendrei Katonai Főiskola uszodájának vízébe! A csoport péntekenként 3/4 2-kor indul külön busszal az iskola
előtti buszmegállóból, 1/4 5-1/2 5 között érkezik vissza
iskolánk udvarára. A gyerekeket Móricz Vera és Tóth Beáta
tanárnők kísérik.
Szeptember 23-án jó hangulatú városnapon vettek részt gyerekek, szülők, rokonok, barátok és az iskola dolgozói. Még
a hűvös, esős időjárás sem vette el jókedvünket, játszottunk,
kézműveskedtünk, főztünk, ettünk, ismerkedtünk, beszélgettünk. Iskolánk sátra előtt mindvégig nagy volt az
érdeklődés. Köszönjük minden résztvevőnek a lelkes
munkát és a jó hangulatot, a Pomázi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak pedig hogy támogatta a Becze Éva néni
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készítette sváb krumplileves főzéséhez szükséges alapanyagok beszerzését!
Idén az állatok világnapja alkalmából gyűjtést szervezünk
saját kis állatkáink téli táplálására. Iskolánk kertjében a kerti
tóban, a főépület folyosóján pedig az akváriumunkban élő
díszhalak száraz haleledelt, a kastélykertben felállított
hatalmas madáretetőnk téli vendégei pedig madáreledelt
várnak a szűkösebb hónapokra. Az eledeleket október 4-én
reggel 7:45-kor veszi át minden osztálytól Gyula bácsi, az
állatkák hű gondozója. Köszönjük mindenkinek az adományokat!
Nagy öröm érte iskolánkat! Hamarosan elkészülő természettudományos Tesla-termünk ünnepélyes megnyitójára
elfogadta meghívásunkat dr. Palkovics László államtitkár úr.
Az avató ünnepségre nov. 17-én, pénteken, 14 órakor fog
sor kerülni.
Hamarosan megkezdődnek OVI – SULI BULI programjaink is. Októberben az óvó néniket látjuk vendégül, illetve
a nagycsoportos óvodások is meghívást kaptak egy-egy
foglalkozásra. November 10-én Márton-napi lampionos felvonulás lesz, nov. 18-án, szombaton, első hétvégi rendezvényünket tartjuk meg, ahol felavatjuk alföldi búbos
kemencénket. Nov. 22-én pedig nyílt napot rendezünk az
érdeklődő óvodásoknak és a szüleiknek. Mindenkit szeretettel várunk!
Balog Ilona Katalin intézményvezető
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Évnyitó a Sashegyi
Iskolában

Megint eltelt a nyár, de egy percig sem szomorkodunk. Sőt!
Szinte már vártuk a pillanatot, hogy a diákok felfedezhessék
a nyári felújítások utáni megújult tantermeket, megszépült
folyosókat, bútorokat. Az évnyitó ünnepség sok szempontból különleges volt. Egyrészt, mert 79 csillogó szempár mosolygott ránk az elsős padokról, valamint 30 lelkes ifjú állt a
9-es gimnáziumi sorban. Büszkeség látszódott rajtuk, ahogy
rajtunk is. Egy évnyi szorgos és kitartó munka eredménye ez
a 30 gimnazista diák. A képzés előkészítése, a kollégák felkészülése, a helyszín kialakítása, a dokumentumok megújítása, és még sorolhatnám, hogy mennyi sok munkával jár az
ilyen. Mi is csak közben jöttünk rá. Mégis, kitartó lelkesedéssel és hittel álltunk a gimnázium beindításához. És
sikerült! Köszönöm elsősorban a kollégáknak, hogy hittek
magukban, hittek a vezetőségben. Köszönöm a Váci Tankerületi Központnak és Vicsi László Polgármester Úrnak,
hogy mindent megtettek, amit csak lehet saját minősé-gükben, e nemes cél érdekében. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy: „Gratulálok Pomáznak”. Hiszen a település és a
benne lakó fiatalok megérdemlik, hogy saját városukban
érettségizhessenek. Köszönjük a szülőknek, hogy sokan támogatnak minket és elismerik munkánkat. A legnagyobb
elismerés, hogy az induló gimnáziumi osztályunkba közel
százan jelentkeztek, és ebből került ki az a harminc fő, akik
ma elmondhatják, hogy a Sashegyi gimnazistái.
Boldog új tanévet kívánunk minden diákunknak!
Nagy Koppány Lászlóné igazgató
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Felújítás és szépítetés a
Sashegyiben

Iskolánkban nyáron sem állt meg az élet. Kihasználtuk,
hogy a diákok nyaralnak, mi addig felújítottunk és szépítettünk. Sok-sok év után kifestettük a nagy tornatermet, a
kondi termet, mely utóbbi teljesen új burkolatot is kapott.
Átköltöztettük a könyvtárat egy másik helységbe, kifestettünk és dekoráltunk számos tantermet. Fejlesztettük a wifi
hálózatunkat, mely a digitális tanórák elengedhetetlen kelléke. Megújult az „aranykapu”, mely a szomszédságban
található Művészeti Iskolával
köt össze bennünket. És
végül, de nem utolsó sorban
az első udvaron található zöld
terület megújításába is belekezdtünk. Egy igen pici, de
annál kedvesebb parkot varázsolunk oda. Ez a munka még
most is tart. A kertészeti
feladatokon túl, kis sétányt
szeretnénk, néhány alkalmatos ülőhelyet, valamint
egy díszkutat. A szépítés
mindig is kiemelt feladat számunkra, hiszen mi is szeretjük a szépet és erre sze-retnénk nevelni diákjainkat is.
Bízom benne, hogy nyári felújítások eredményei a szülők,
a diákok és a pedagógusok
örömére fog szolgálni.
Nagy Koppány Lászlóné
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz,
Huszár utca 3. 1689/194 hrsz alatt lévő Pomázi
Művelődési Ház és Könyvtár ingatlan épületének földszintjén található büfé bérleti jogának megszerzésére.

A Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz –ú 45 m2 alapterületű büfé helyiség valamint hozzá tartozó, 3 m2 alapterületű raktár és 27 m2 alapterületű terasz határozatlan
időre történő bérbeadására.
Az ingatlan adatait, a bérleti díj induló árát, bérleti jog elnyerése esetén egyszeri alkalommal fizetendő díjat az 1.
számú adatlap tartalmazza.
A helyiségek burkoltak, a bútorok, a festés jó állapotú. A
büfé helyiségben konyhapult, bárpult, vitrines hűtő, zárt kishűtő, bárszékek, asztalok, fémszékek. A helyiségek a
Művelődési ház előterétől leválaszthatóak, zárhatóak.
Az ajánlatokat a megjelölt helyre magyar nyelven, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, kell benyújtani. A borítékon fel
kell tüntetni az alábbi szöveget:
„Művelődési ház büfé helység üzemeltetése”
A pályázat benyújtásának határideje: 2017 év október
31 nap 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Pomázi Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. tetőtér 5. szoba
A pályázati kiírás a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportján vehető át, vagy
a Polgármesteri Hivatal honlapjáról tölthető le.
Részvétel alapfeltételei:
A pályázaton minden természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt
vehet.
A tevékenységhez szükséges hatósági és szakhatósági

FELHÍVÁS
engedélyek beszerzése, illetve helyiség, helyiségcsoport
bérlete esetén annak a tevékenység gyakorlásához szükséges felújítása, berendezése, felszerelése saját költségén a
bérlő feladata.
Az ajánlathoz mellékelni kell:
- A kitöltött pályázati adatlapot és a pályázati nyilatkozatot
(2. és 3. számú adatlap)
Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki a kiírást megvásárolta, nevét és címét átvételkor a kiíró nyilvántartásba
vette.
Ajánlatok felbontása és kézhezvétele:
Ideje: 2017 év október 31 napja 13 óra
Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. első emelet
Nagyterem
Eredményhirdetés:
A kiíró legkésőbb 2017 év november hó 30 napjáig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat eredményéről. A kiíró
fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot akár indoklás
nélkül is eredménytelennek minősítse.

Egyéb tájékoztatás:
Jelen felhívás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás
mellékletei. A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő a kiíráson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden
olyan kiegészítő információt a versenytárgyalás tárgyáról,
amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet. Emellett a
Pomáz Polgármesteri Hivatala rendelkezésére áll minden
érdeklődő pályázónak a felmerülő kérdések megválaszolásában.
A bérletre meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes
bejelentés alapján. Bejelentkezni a 26/325 -163 számú telefonon lehet.
Pomáz, 2017.10.05.
Vicsi László polgármester

Kedves Túrázó!

"Itt van az ősz, itt van újra..." Keljünk tehát mi is útra,
hiszen a pomázi 937. Szent Tarzicius Cserkészcsapat
szervezésében idén ősszel is megrendezésre kerül az
októberi emlék- és teljesítménytúra, ezúttal 2017.
október 21-én.
Ismét nagy szeretettel várunk minden kedves túrázni
vágyót.
Részletek:
Három távon van lehetőség az indulásra:
56-os táv: Rajt: 7.00-7.30
28-as táv: Rajt: 7.30-8.30
14-es táv: Rajt: 8.30-9.00

Rajt:
H5 HÉV, Budakalász, Lenfonó megállóhely
Cél: Pomáz, Katolikus Plébánia, Nagyterem (Templom tér
1.)
Előjelentkezés: 2017. október 17. 23:59-ig a honlapon
található linken.
Kérünk mindenkit, hogy jelentkezzen előre, mivel a jelentkezők száma alapján tudunk előzetesen készülni a
programra. Aki végül mégsem tud részt venni a túrán, a
lent megadott email címen jelezze ezt számunkra.

Nevezési díj:
Előjelentkezetteknek: 500 Ft
Helyszíni jelentkezőknek: 700 Ft

A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a
túrázókat.

Kérjük, aki teheti, hozzon magával POHARAT, hogy minél
kevesebb műanyag pohárral szennyezzük környezetünket.
”A cserkész takarékos.”
Az alábbi oldalakon minden további információ megtalálható:
http://937.cserkesz.hu/teljesitmenytura/
https://www.facebook.com/oktoberiesmarciusiemlektura
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit! Jó munkát!

A szervezők nevében:
Forgách Márton csst.
937. Szent Tarzicius Cscs.
E-mail: forgachmarci@gmail.com
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KÉPRIPORT

Szüreti felvonulás Pomázon

Nemzetiségi szüreti felvonulásra invitált a Holdvilág-árok
egyesület. A díszes menet a városvégi buszfordulótól a
művelődési házig haladt. A hagyományoknak megfelelően
csapra vert hordóból folyt a bor, nemzetiségi csoportok
kínáltak, míg a hintókat lovasok és gyalogosok kísérték. A
menettel lovon érkezett Kósa Anikó alpolgármester és
Ternovszky Béla, a kulturális bizottság elnöke is. A
művelődési ház előtt a Pomázi Tűzoltózenekar térzenéjét
követően német, roma, szerb, szlovák és a magyar hagyományőrző egyesületek étel-ital kóstolója és színpadi
műsorai szórakoztatták a vendégeket. A helyieken kívül
Pilisszentkeresztről és Csobánkáról is érkeztek meghívott
csoportok. A szabadtéri bemutatókat követően a szüreti
díszbe öltözött színházteremben folytatódott a mulatság.
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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

Október

Okt.6. 18.00-tól

Városháza parkja Aradi vértanúk
gyertyagyújtás és megemlékezés
Okt. 7. 15.00-től

Szüreti felvonulás és bál
Okt. 10. 14.00-18.00
Véradás

Okt. 15. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
Okt. 19. 18.00-tól
Szenior akadémia

Okt. 22. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
Okt. 23. 10.00-től

Városi megemlékezés az 56-os szobornál
a Hév állomáson
Okt. 28. 19.00

Ivancsics Ilona és színtársai

– Édes alkony, zenés vígjáték

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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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 mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Kapornai Szabolcs
- Harangi Róza
- Szamper Adél
- Berkesi Félix
- Várhelyi-Csáki Gréta
- Bíró Kata
- Jamrik Bendegúz
- Császár Lehel
- Daru Elizabet Nikolett
- Bártfai András
- Bihari Kitti

2017.05.28
2017.08.09
2017.08.17
2017.08.23
2017.08.28
2017.08.31
2017.09.05
2017.09.06
2017.09.06
2017.09.15
2017.09.15

Ha van olyan gyermeke, akinek nem
talál sportot, akkor hozza el hozzánk!

Tisztelt Olvasók!
Elkezdődött az iskola és a karate edzések. Várjuk a jelentkezését az új karatésoknak Pomázon a Művelődési Házban szerdán 17 órától és pénteken
17.30-tól, 6 éves kortól. Ha szeretne megismerkedni egy távol keleti harcművészetet, a KYOKUSHINKAI KARATÉT, keressen meg minket edzéseken. Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a karate NEM a verekedésről, NEM agresszivitásról, NEM a rossz emberek képzéséről szól. Ellenkezőleg, az edzéseinken a tisztelettel, fegyelmezett munkával, alázattal,
barátságokkal az öltözőkben, jó hangulattal az edzéseken legyen az ovis,
gyerek vagy felnőtt edzés. Fegyelmezett, jó hangulatú, vidám, céltudatos
karate társadalom. Ha kedved támad és szeretnéd ezt az életet kipróbálni,
várunk szeretettel az edzéseinken. Itt ha akarod, ha nem, itt erős leszel,
gyors, fegyelmezett. Meg fogod tudni magad védeni, ha versenyzel, eredményes leszel. Szóval GYERE!
Folytatódnak az Ovis karate edzések is heti 1 alkalommal, a Művelődési
Házban szerdán 17 órától. A kicsik lelkesek és mindent szépen végigcsinálnak. Akik hozzám járnak ovisok, 1 évvel ezelőtt még nem voltak olyan fegyelmezettek, mint most. Hatalmasat változtak! Élvezik az edzéseket,
ráéreztek az ízére annak, hogy igyekeznek jól teljesíteni, mert megdicsérem
őket, matricákkal ösztönzöm őket. A mozgáskoordináció javulásával együtt
nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs
készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. A
kisgyermekek éltető eleme a játék, ezért bármilyen sportágat is választunk,
legfontosabb a játékosság és változatosság. Az ovis csoportjaink is elindulnak. A picik az edzésekkel hatalmasat változnak! Óvodáskorú gyermekeknek életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a sportolás által. A mozgáskoordináció javulásával
együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes
fejlődésére is.
Kiskunhalason versenyeztünk szeptember 30-án. Pomázi karatésok sikeresen szerepeltek. Balogh Csaba küzdelemben- ezüstérmet, Galambos Viktor
küzdelemben- bronzérmet szerzett. Élete első versenyén nagyon szépen,
nagy szívvel versenyzett Salát Vince. A versenyzők nagyon harciasan küzdöttek, mint mindig. III. Halas Kupán a Marossy Dojo eredménye volt még:
1 arany,5 ezüst és 1 bronz érem!
Marossy Károly 4. dan, Klubvezető

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

Október

15-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
22-én 8.00–20.00-ig
István Király
23-án 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
29-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
November
1-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
5-én 8.00–20.00-ig
Viktória

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

REDŐNYÖK

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

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

Október a Látás Hónapja!
Ingyenes látás ellenőrzés!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

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

VILLANYSZERELÉS

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

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

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

Erdődi Ferenc atya

Bojler szervíz

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

Angol

Szeretne szebben jobban kommunikálni?

Szerezze meg ezt a
képességét egy angol
nyelvű oktatótól!
Felkészítem angol akcentussal kommunikálni és
angol nyelven tárgyalni.
Sőt felkészítem angol
nyelven állásinterjúkra is!
Decker Lívia

06-26-630-004
06-30-9524818
Görög katolikus liturgiát
tartunk minden vasárnap
9.00-kor a Szent Miklós
kápolnában. Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
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