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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Januártól új hulladékszállító, síkosság
mentesítés és advent

Hosszú évek óta kérdéses a bel- és külterületi égetés ügye városunkban.
Novemberben rendkívüli testületi ülésen döntött az önkormányzat egy új
hulladékszállító kiválasztásáról, az új szerződéssel a zöldhulladék elszállítása és így az égetés kérdése is. Ezen kívül a téli síkosság mentesítésről
és az adventről beszélgettünk Vicsi László polgármesterrel.

- A Zöld Bicske Kft. látja el 2018 január elsejétől a hulladékszállítási feladatokat településünkön. Mi indokolta a
szolgáltató váltást?
- Elsősorban az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény,
valamint ezzel összefüggésben az is, hogy a szentendrei
VSZ Rt. nem szerezte meg azokat a tanúsítványokat, amelyekkel továbbiakban is részt vehet bármely településen a
szemétszállításban. Ezért volt szükséges úgy döntenünk,
hogy ne veszélyeztessük a lakossági hulladékszállítást, így
új szolgáltatót kerestünk. A tárgyalások folyamán a meglévő
szolgáltatások mellett mindvégig törekedtünk arra, hogy
megoldást találjunk a zöldhulladék elszállításra, s hogy
ezáltal környezetkímélőbb megoldást tudjunk kínálni a lakosságnak. Örömmel mondhatom, hogy törekvésünk sikeres
volt, s az új szolgáltató vállalta a háztól történő zöldhulladék
ingyenes elszállítását is. Ezzel sokak régi kívánságát teljesíthetjük, ugyanis ennek következtében módosítottuk az
égetésről szóló helyi rendeletünket is. Vagyis januártól teljes
mértékben tilos lesz akár kül-, akár belterületen a zöldhulladék égetése. Reményeink szerint a szolgáltató váltás és a
helyi rendelet módosításának egyenes következménye lesz,
hogy városunk levegője tisztábbá válik. Ezáltal mindanynyian tehetünk valamit gyermekeink, unokáink jövőjéért.
Épp ezért kérem a város lakosságát, hogy éljenek a zöldhulladék háztól történő elszállításának lehetőségével. Ezzel
kapcsolatban még jó hír az, hogy januárban két időpontot
fog adni a szolgáltató, amikor a karácsonyfákat is ingyenesen elszállítja. Valamint a háztól történő lomtalanítás is változik, növekszik az elszállítható lom mennyisége, valamint
a lomtalanítás során ezek után kihelyezhetőek lesznek az
eddig tiltott autógumik, akkumulátorok és használt elektronikai eszközök is. Egy dolog kérdéses még, hogy az eddig
megszokott heti szállítási rendek változnak-e. Bármilyen
változás történik, arról levélben valamint az összes városi
kommunikációs fórumon értesítjük a lakosságot.
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- Az időjárás viszont biztosan változott. Idén nagyon hamar
beköszöntött a tél, már novemberben is a hóeséssel kellett
megküzdenie a városnak…
- Karácsony környékén minden kedves pomázi lakos megkapja városunk új térképét, amit, ha megnézünk, látható,
hogy rengeteg új utcával bővült településünk. A sok új utca,
természetesen sok új feladatot ró a városra. Mint minden
évben, idén is helyi vállalkozót bíztunk meg a város síkosság mentesítésének elvégzésére. Ahogy tavaly és a
megelőző években is, először a város gyűjtőútjait, majd a
kapacitás függvényében az egyéb utakat takarítják. Olyan
rendszert állítottunk fel, amiben egy kis odafigyeléssel bárki
lejuthat a település szívébe akár városunk legmagasabb pontjáról is. Ám ehhez természetesen a gépjárművek téli felkészítése is elengedhetetlen. Igyekszünk figyelni minden
jelzésre és odairányítani a tisztító gépjárműveket.
- A fejlesztések és a karbantartás mellett legalább olyan
fontosak a város életében a közösségi események is. Ez az
időszak a karácsonyi készülődésről szól, melynek része
hosszú évek óta a városháza előtti adventi hétvégék és a
Mikulás érkezése.
- Ez utóbbi az egyik kedvenc polgármesteri feladatom, minden évben különösen készülök rá. A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel idén újra megérkezett a Mikulás-vonat a
városunkba, s természetesen minden adventi hétvégén színes programokkal várjuk, vártuk az érdeklődőket a gyertyagyújtásra. Itt kell felhívnom minden pomázi figyelmét arra,
hogy december 24-e, vagyis Szenteste idén vasárnapra esik,
s ez egyben advent negyedik vasárnapja is. Ezen a napon
nem tartunk ünnepséget a városháza előtt, hisz ez az este a
családoké. Mindemellett fontos még megemlíteni, hogy
idén sem feledkeztünk meg a kilencvenedik évüket már
betöltött pomáziakról. Valamint azokról a rászorulókról,
akiket minden évben ajándékokkal szoktunk felkeresni.

HÁZUNK TÁJA

Defibrillátort kapott az Katalin Bál Pomázon
A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola Szülői
Egervári-Halmai
Munkaközössége, valamint pedagógusai szervezésében
2017-ben is megrendezésre került a Katalin Bál a
Focisuli SE
Pomázi Művelődési Házban.

A bált 20 órakor Vicsi László polgármester, a rendezvény
fővédnöke nyitotta meg, aki nyitóbeszédében rámutatott a
Katalin Bál fontosságára, valamint az elmúlt évek fejlesztési
sikereire, az iskola épületén és udvarán történt változásokra.
Tavasszal megkezdődik az iskola melletti Petőfi utca járda
építése. A Rákóczi utca vízelvezetése és az iskola
környékének parkolási rendje a következő időszak
fejlesztésének fontos részét képezi. A bálon befolyt
bevételeket teljes egészében az iskolára fogják költeni a
szervezők. Az eseményen nagy létszámban voltak jelen, így
igazán sikeresnek mondható az idei Katalin Bál is. Az esten
a szülői munkaközösség tagjainak táncát láthattuk, majd a jó
hangulatról a Deci Band gondoskodott.

A Pomáz – Mogyoród (3-3) mérkőzés előtt átadásra került a
polgármesteri keretből megvásárolt defibrillátor. Vicsi László polgármester szavaiban kitért arra, hogy a focisulival
kiváló kapcsolatot ápol az önkormányzat és fontosnak tartja, hogy egy defibrillátorral is rendelkezzenek a sportolók
biztonsága érdekében. A polgármester kifejtette, hogy jó, ha
van, de szívből reméli, nem lesz szükség a defibrillátor használatára. Halmai Gábor köszönetét fejezte ki polgármester
úr részére.

Teltházas történelem

A 2. Világháború története a székelyföldi háborús veteránok emlékezetében – címmel szervezett előadást a
katolikus plébánia pincéjében a Pilisi nemzeti Keresztény Egyesület.
- Nagyszerű estét tölthettünk el Nagy József gyergyóremetei
történésszel a katolikus plébánia klubjában – emlékezett viszsza Sarkadi Attila, az egyesület elnöke. - Nagy József kiváló
előadó, és 2007-ig végigjárta az akkor még élő egykori
székely határőröket. Nagyon örülünk, hogy rendezvényünk
teltházas volt, mert mint azt előadónk megjegyezte, nagyszerű érzés, hogy a Székelyföldtől ilyen távol is ennyi ember
érdeklődik az akkori események iránt. Egyesületünk következő alkalmán, december 8-án a keresztény magyar írók
és költők műveiből fogunk egy válogatást előadni. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! Segít az Advent, a Karácsony
valódi értékeire hangolódni....

Köszönet a
csoportszobai bútorért

Az ember meghatódik és elérzékenyül, amikor nem várt
öröm éri, és szembesül azzal, hogy vannak segítőkész
emberek, akik önzetlenül és, nem felkérésre nyújtanak
segédkezet.
Hát ez történt velünk is. A Hétszínvirág Óvoda narancssárga
csoportja új szekrényeket kapott ajándékba az egyik kis
gyermek édesapjától, aki a Pomázi Zsalu Kft alkalmazottja,
és a Kft vezetőjétől, aki engedélyezte és támogatta a bútor
elkészítését. Ezáltal megújult a csoportszoba, amit szívből
köszönünk és hálásak vagyunk érte. A gyermekek is örömmel vették birtokba az új és esztétikus szekrénysort.
Az óvodapedagógusok nevében:
Szalontai Katalin

Köszönetet mondunk Mozolai Lajosnak, a
Netrax Kft. vezetőjének, aki Mikulás napon
minden első és második osztályos pomázi
tanulót (334 gyermeket) a Kráter Kiadó
mesekönyvével ajándékozott meg.
Szutor Ágnes
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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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Egy jó kiállítás megmozgatja az embereket

November 26-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Kossuth utca 48-ban a régi-új helytörténeti gyűjtemény. A megnyitón Vicsi László polgármester kiemelten
fontosnak tartotta az erőfeszítést, mellyel a város megteremtette Pomáz, a pomázi nemzetiségek történetét, mindennapi életét bemutató tárlat megnyitását.

A megjelenteket Tóth Andrea Janka régész történész vezette
végig az épületen, aki a gyűjtemény szakmai munkáját végezte.
- Pomáz és nemzetiségek történetének írásos bemutatása
mellett a napi élet használati tárgyai kerültek a gyűjtemény
fókuszába: hogyan jelölte ki a tematikát?
- A tematika, hogy úgy mondjam adta magát. Először áttekintettem a gyűjtemény anyagát és megnéztem a régi
leltárkönyveket. Ebből világosan látszott, hogy a gyűjtemény
gerincét néprajzi tárgyak adják, főként a 19. századból illetve
a 20. elejéről, egykét-kiemelkedőbb tárggyal. Ez egybecsengett az önkormányzat azon kérésével, hogy a kiállítás olyan
legyen, amit egy helyi kisdiák és egy helyi lakos - vagyis amit
a Pomáz történetét jól ismerő és a teljesen tájékozatlan látogató - is jó szívvel megtekinthet. Ha ezeket figyelembe veszem, akkor kirajzolódik a tematika. A tájékozatlanabb látogatók, vagy a gyerekek számára alapvető fogalmakat is
tisztázni kell (hogy pl. mi volt itt a középkorban, medig tart a
középkor vagy a törökkor). Minden szöveges roll-upon
kiemeltem egy-egy mondatot, amit elolvasva egy minimális
tudást magukkal vihetnek. Őket jobban érdekli a mindennapi
élet, amihez tárgyaink is voltak. Az érdeklődőbb vagy helyi
és Pomáz történetében tájékozottabb látogatót nyilván jobban
érdeklik a részletek, nekik szólnak a hosszabb szövegek, amit
vizuálisan szépen megtámogatnak a képek, tárgyak.
- Hogyan jött össze a kiállítás anyaga: a bőség zavara, vagy
forráshiány jellemezte a gyűjtést?
- Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ez egy már
létező gyűjtemény volt, amit csak össze kellett vadásznom a
különféle raktározási helyekről. Emellett találkoztam nagyon
kedves emberekkel akik a saját tárgyaikat, fotóikat történetüket átadták a kiállítás számára. A gyűjtemény ráadásul
leltározva is volt, vagyis a leltárkönyvek nagyon jól használható bázis adtak. Emellett alapkutatásokat sem kellett végezni,
hoszen kiváló szakirodalom van Pomáz történetéről és
nemzetiségeiről is. Inkább arra kellett figyelni, hogy ezt a
rendkívül bő forrásanyagot hogyan szerkesszem úgy, hogy
fogyasztható legyen. A kiállítások és a muzeológia alapelve,
hogy vezetés nélkül is mindenki számára értelmezhető legyen. Térben és időben orientálni, edukálni kell, hogy a kiállításról úgy távozzon a látogató, hogy legalább egy mondat
megragadjon a fejében.
- Ön hogyan került kapcsolatba az anyaggal, a várossal?
- Budakalászon élek és majd 10 évig a szentendrei Frenczy
Múzeum régésze voltam, ahol Pomáz régészetileg hozzám tartozott. Ez azt jelenti, hogy sokat szakfelügyeltem építkezéseknél, útfelújításnál, s így szép lassan megismertem
Pomáz múltját.
- Milyen tendenciák tapasztalhatók a kisvárosi tárlatok működtetésével kapcsolatban?
- Én azt tapasztalom, hogy egy-egy jó kiállítás meg tudja mozgatni az embereket, de ehhez most már kapcsolni kell valamit:
élményt kell adni. Lehet ez kézműves foglalkozás, egy jó
kávé, nyári tábor, szabadegyetem, vagy előadás. Komplex
szolgáltásban kell gondolkodni. Önmagában, bármennyire is
fáj nekem, egy kiállítás nem életképes.
- Pomázon a "múzeum udvar" több- funkciós működtetéséhez minden feltétel adott. Éljünk vele !
gs

HELYTÖRTÉNET

Újra nyitotta kapuit a Pomázi Helytörténeti
Gyűjtemény

November 26-án került sor a régóta tervezett Pomázi
Helytörténeti Gyűjtemény átadójára. A kiállítást Vicsi
László polgármester nyitotta meg a nagyérdemű számára. Az eseményen közreműködtek: Szabó Enikő és
zenész barátai.

A gyűjtemény a Kossuth Lajos utca 48-szám alatti épületben
tekinthető meg, mely épületet a közelmúltban Pomáz Város
Önkormányzata gondosan felújította. A felújítás 2016 év
végén kezdődött. A bútorok nagyobb része restaurált, a tárgyak gomba és rovarmentesítése megtörtént. Az épület vizesedését sikerült teljesen megszüntetni, az épület szellőztetése mindennap megfelelően megoldott és az ingatlan temperáló fűtésének beállítása is folyamatban van, így a kiállított tárgyak és az épület állagának fenntartása hosszabb
távon is biztosítva lesz.

képekkel, reprodukciókkal vezeti a látogatót a történeti korszakokon át. Itt láthatóak a török kori kerámiák, újkori
pipatöredékek egy kondáskürt, egy utászszablya, lőportartó, és egyéb pomázi lakossági emlékkel, fotókkal, naptárakkal stb. Megismerkedhetünk a ház történetével is,
Gyukin István kiegészítéseivel.
A látogató az utcafront felé eső jobb oldali helyiségébe
lépve, a bal oldali tablón német nemzetiség pomázi történeti
korszakaival ismerkedhet meg. Ebben a helységben található a 17. századi Mária szobor, egy német íróasztal; az asztalon pedig kortárs német nemzetiségi kiadványok. A
következő tabló átvezet a mindennapi élethez, egy német
parasztház szoba enteriőrjét látjuk magyarázatokkal, bútorokkal, kiegészítőkkel. A paraszti életmódot mutatja be az
ágy melletti bölcső, a mosdótál, kancsó stb. Az ágy fölött
szentképek, az ágyon hímzett ágyneművel és ágytakaróval,
az ágy előtt levetett csizma hever. A másik sarokban van egy
asztalt, edényekkel megterítve, mellette szentképek. Ebben
a helyiségben van a sublót, tetején vallásos tárgyak, könyvek. Imádságos könyv, kották 4db Kollár F. kézírásával
1934-ből stb.
A bejárattól balra eső szobában az udvari ablakok előtt

A kiállításáról bővebben

A kiállítás elsősorban Pomáz település helytörténetéről és
sokszínűségéről az itteni emberek életéről szól, az ókortól a
20. század elejéig, melyet nagyrészt a német valamint a
szerb nemzetiségtől kapott bútorok, eszközök, ruhák, valamint török kori és pomázi lakosságtól kapott egyéb tárgyak és elkészített szöveges tablók segítségével mutatunk be.
A látogató az első helyiségbe lépve általános ismereteket
tartalmazó információs tablók révén bepillantást nyerhet
Pomáz történetébe és rövid összefoglalást olvashat a tájház
építéstörténetéről, tájékoztatást kap arról, hogy hová
érkezett.
A tablók magyarázó szövegeinek illusztrációs anyaga

olvashatunk a korabeli viseletről általában. Itt kapott helyet
egy német kétajtós restaurált szekrény. Mellette-előtte
szabóbabán német viselet, mellette posztamensen kiterítve
hálóing, pruszlik, harisnya, patschker. A kiállított tárgyak
mellett eredeti fotók vannak a falakon vagy paravánon.
Szintén ebben a szobában ismerkedhetünk meg a szerb öltözködésről is: a szabóbabán egy teljes szerb női viseletet
mutatunk be és egy szerb férfi alsóruházatot. Megismerkedhetünk a népszokásokkal is, és más kisebbségek életével: a
szlovákokkal a zsidókkal és a cigányokkal. Az asztalon Iván
napi koszorú, bazsalikom csokor, rozmaring ág, imakönyv.
Az utcáról külön ajtón megközelíthető hátsó részben közvetlenül egy konyhába érkezünk. A kemence körül edények
sora segít bemutatni a korabeli eszközöket. Ónozott réztál
pecsenyesütő cseréptál, fa mérőedények, cserépfazekak stb.
nagyrészt a 19. század végéből.
Főzésről, a gabonafogyasztásról, a tejfogyasztásról és annak
feldolgozásáról, a húsfogyasztásról és a kerti növények
használatáról is itt ismerkedhet meg a látogató a régi élet
„titkaival”.
A konyhából nyíló szobában kezdődik a szerbek története. A
szobába lépve balra rögtön az ajtó mellett egy fehér színű
tálalószekrényben láthatjuk a szerb tálalóedényeket. Az ablak alatt az asztal megterítve, a jobb oldali sarokban egy ágy
megvetve.
Itt található Abzsity Péter fényképe, Miakity Zsiga ügyvéd
arcképe 1905-ből és egy fiatalasszony pomázi népviseletben
az 1900-as évek elejéből. Nikola Tesla története is ebben a
szobában kapott helyet.
Pomázi Polgár 7

VALLÁS

"Mert Benne élünk, mozgunk és vagyunk"

Tisztelt és kedves pomázi testvérek! Karácsony nem
csupán a családnak és a békének az ünnepe. Hanem
Elsősorban Jézus Krisztus az emberiség megváltójának,
az isten fiának vagyis a második Isteni személynek egy
istennek a születése az emberek közé. “Descendit de
caelcis...”, “Alászállt a mennyből”.

Ez körülbelül olyan de, mégis minden gyönge hasonlatot
végtelenül felülmúló módon, mintha mi a baktériumokkal
való együttérzésünkből kifolyólag ott hagynánk minden földi kényelmünket és terveinket, és egy végleges ugrással
baktériummá válnánk örökre. Aztán nagy fáradsággal, az ő
kémiai nyelvükön megpróbálnánk nekik elmagyarázni,
hogy nem csak táplálkozás anyagcsere és osztódás van, hanem van örök élet is, és nemcsak baktérium módjára ösztönösen lehet viselkedni, hanem úgy, ahogy az Isten is
szeretné, hanem úgy, ahogy Isten! El kellene velük fogadtatunk, hogy furcsamód nem elsősorban a létfenntartás biztosítja a fennmaradást, hanem, hogy mennyire leszünk jóindulatú hasznos baktériumokká, és az lenne az igazán jó
nekik, mert akkor ebben a szervezetben, – az ő világunkban
– nyugodtan békében élhetnek, ameddig el nem jön az egész
világnak az örökkévalóság. Megtennénk ezt az utat? Vállalnánk értük? Úgy, hogy soha többé nem maradhatnánk
emberek külsőleg, csak belsőleg egyszerű baciként?
Talán így egy kicsit együtt érezhetünk, hogy Jézusnak tény-

leg mindent ott kellett hagynia értünk. Mondhatjuk
nyugodtan végleg. Jézus az első igazi Szentmisében, ahogy
alászállt a Mennyből a Szentlélek által, az Atya akaratából,
az Ő szent anyja, Mária szűzi méhébe és először és mindörökké testté, emberré lett, még ha Isten is maradt, és
feltöltött emberi külseje nem is korlátozza semmiben.
Mindezt azért, hogy Te, hogy Ön kedves olvasó, olyan jó
lehess egykoron, mint ő!
Az Isten tényleg azért testesül meg – ezt ünnepeljük minden
év március 25 én, gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén –
és azért születik meg karácsonykor, hogy örökre velünk
lehessen. Tényleg értünk, hogy bárki számára elérhető és
érthető közösségben legyen.

Ez a közelség akkor jön létre, ha kifejezetten őt keressük,
valóban Jézus személyének megismerésére és követésére
törekszünk. Azért dobban a mi szívünk, Aki nekünk valamennyi szívdobbanásunkat adta! Mint egy házasságban, a
szerelmünkben. Aki mást akar, mint őt, nincs dolga Jézussal.
Azért is születik szegénységben és azért hal meg oly keserves módon, hogy együtt lehessen az életéért küzdő a kis
csecsemővel, akinek az élet most nem is jelent mást csak
érthetetlen fájdalmat: “Ez lenne az Élet?” Azért jött, hogy
együtt lehessen azzal, aki egy ilyen szenvedéssel teli életétől
búcsúzik el szerettei körében, vagy éppen magányosan.
Jézus nem ígéri senkinek, hogy boldog és sikeres lesz az
életünk. Nincs garancia arra, hogy nem lesz az egész szenvedéssel és kudarcokkal teli. Sok millió lélek tanúsíthatja
azonban, hogy ha őt követjük, az életünk biztosan gyönyörű
lesz!!! Hány szülő tudná ugyanezt elmondani. Milyen
nehézség és fájdalom volt sokszor nevelni azt a gyermeket?
Mégis milyen jó, amikor unokáinkat látjuk az ő kezükben,
ahogy mosolyognak a keresztelőn. Abban a gyönyörű pillanatban értjük meg, hogy semmi nem volt hiába. Abban a
gyönyörű pillanatban szépül meg az egész. Az is, ami annak
idején sötétnek látszott. Jézussal a gödör alján is a hegy tetején állhatunk.
Jézus azért jött, hogy soha többé ne legyen sötétség. Azért,
hogy elmondja: A remény soha nem hal meg. Ugyanúgy,
ahogy a szeretet, ha a remény is hacsak egy pillanatra is
szünetel, sosem volt remény. Sosem volt szeretet valójában.
Jézus egyháza, vallása, útja nagyon egyszerű. Egyszerűen Ő
maga az. Ha nem szemléljük Jézust és az Ő lelkének, vagyis
jóságának és tetteinek erkölcsi szépségét, akkor mi soha
nem fogunk tudni úgy szeretni. Úgy, ahogy emberként valójában képesek vagyunk. Elég csak nézni, olvasni, figyelni,
keresni, megtalálni, megszólítani, vagyis egyszóval vele
lenni minden nap. Ő oda vezet minket, hogy állandóan és
mindig Benne élünk, mozgunk, és vagyunk (Apcsel 17, 28).

Karácsony hagyományainak megőrzése tehát nemcsak
éltető és védelmező nemzeti hagyományaink átadása! Nem
tudjuk átadni azt az anyaméh jelentette szerető biztonságot,
amelybe mi foganhattunk. Nekünk kell azt az önzetlenséget
átadnunk amely, annak idején igent mondott ránk. Nekünk is
ki kell mondanunk nekik azt az “igent”. Karácsonykor így
átadjuk gyermekeinknek azt a Jézust, akinek szavait, tetteit
szeretnénk látni gyermekeink és unokáink életében. Akin
keresztül mindig vigyázhatunk azokra, akik nekünk a legdrágább: TE!
Szeretettel és imádsággal Erdődi Ferenc atya
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Egészségnap 2017

Hagyományaink szerint ismét megrendeztük az egészségnapot.
A már jól bevált szolgáltatásokat egy széles körű érdeklődésre számot tartható előadással indítottuk.
A Pest Megyei Gyógyszerészeti Kamara alelnöke dr. Nagy
Vilmos adott ismertetést az e- receptekről. A használatukkal
kapcsolatos felvilágosítást a jelenlévők érdeklődéssel hallgatták, kérdéseikkel bizonyították, hogy sokakat foglalkoztat ez a problémakör. A Kamara képviselője minden kérdésre kielégítő választ adott.
Ezután olyan vizsgálatok és szűrések látogatásra volt lehetőség, amire más körülmények között időpontot kell kérni és
hetekig várni. A tavalyihoz hasonlóan:
- vércukor és koleszterin mérés, testsúly mérés. A kiértékelésben két háziorvos volt segítségünkre.
- látás vizsgálaton sokan találtak maguknak a bemért lencséhez megfelelő, olcsó keretet. A kész szemüvegeket 2-án
Pomázra, helybe, kihozzák.
- hallásvizsgálaton rekord számú érdeklődő vizsgáltatta meg
magát, a további lépéseket személyesen egyezetik.
- fogászati szűrésen is többen voltak, mint a korábbi
években.
- bőrgyógyászati szűrés, mindig a legnépszerűbb. Idén is
hosszú sorban várakoztak, de mindenki bejutott a doktornőhöz.
- tüdőgyógyászati vizsgálaton a vitálkapacitás mérése volt
sláger.
- nyak- és hátmasszázson a masszőr teljes energiával dolgozott, egymásnak adták a „kilincset” az emberek.
- természetgyógyász tanácsadáson hasznos életvezetési
ötleteket tudhattak meg.
A tapasztalatok alapján a következő évben az időpontok
egyeztetésére kell nagyobb odafigyeléssel gondolni.
Újdonság volt idén az is, hogy a klub teremben a védőnők
kisgyermekes családok egészségnapját tartották, egészséges
ételek megismerése, szűrővizsgálatok nyújtásával. A rendezvény alapját a védőnők készítette egészséges ételek,
kóstolnivalók, szűrővizsgálatok, tesztek, játékok alkották,
gyermekorvosi tanácsadással, csecsemők és kisgyermekek
részére gyógytornászok által végzett orthopédiai szűrésekkel, pszichológiai, kineziológiai, szoptatási tanácsadással. Az érdeklődőknek babamasszázs bemutatót tartottak,
hozzájárulva a baba és az édesanya közötti érzelmi kötődés
erősítéséhez.

EGÉSZSÉG

Idén is jó érzéssel, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk!
Jövőre ismét megszervezzük – közösen – az egészségnapot.
Mindenkinek további jó egészséget kívánok!
Halászné Gambár Mária
Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke
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KÉPRIPORT

Tesla-terem avatás a Német Nemzetiségi
Általános Iskolában

Vannak, akik nem is tudják, sok pomázi pedig nagyon
büszke rá, hogy Nikola Tesla, szerb származású, a mai
Horvátország területén található Szmiljan településen
született, élete jelentős részében Amerikában élő és tevékenykedő fizikus, feltaláló, filozófus életében többször is
járt Pomázon. 1881-82 között itt élt, majd 125 éve, 1892ben még egyszer visszatért.

folyosóra, illetve még tovább, az iskolakertbe, udvarra. Így
a gyerekek úgy is tanulhatnak, hogy ezt észre sem veszik.
Ott is érdekes ismeretekkel találkoznak, ahol nem számítanak rá, a lépcsőn, a köveken, a padokon.

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai
hitvallásának középpontjában a modern oktatási szemlélet
áll. Egy olyan iskolát szeretnénk, ahol a múlt tiszteletén túl
a 21. századi elvárásoknak megfelelő, szakmailag magas
szintű oktatásban részesülhetnek tanulóink. Ezen elvárások
között nagyon súlyozott helyen szerepel a színvonalas, modern természettudományos oktatás. Tudjuk, hogy ennek elengedhetetlen feltétele egy jó szaktanterem, ahol a gyerekekre szinte ragadnak az ismeretek. Ezért kezdtünk tavaly
ezen a területen dolgozni. Időközben felismertük, hogy nem
állhatunk meg a terem ajtajában, hanem ahogy ma ez „trendi”, engedni kell az információt kiáramlani a tanteremből a

Hosszú út végén november 17-én átadtuk a termet a diákoknak. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy az új szaktanterem első előadását dr. Palkovics László, oktatásért felelős
államtitkár úr tartotta.
A megnyitó ünnepségen jelen voltak a szerb és a horvát
nagykövetség képviselői, a Váci Tankerület igazgatósága,
településünk polgármestere, a nemzetiségi önkormányzatok
elnökei, a képviselőtestület tagjai, a társintézmények vezetői
és nagyon sok kedves vendég.
Dr. Golub Iván beszélt a Tesla-kapcsolatról, Gályász Attila
képzőművész mutatta be a Tesla-installációt. A gyerekek
meggyőző bemutatója végén felajánlások sora következett.
Már eddig is felismerte az ügy fontosságát és támogatta
törekvéseinket a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve Pomáz Város Önkormányzata. A Német Nemzetiségi Önkormányzat további támogatásáról biztosított minket. Fontos ez nekünk, hiszen tudjuk, hogy az intézményfejlesztési elképzeléseinkben van kire támaszkodni. A
mostani támogatási nyilatkozatok a szerb önkormányzat, a
tankerület, az államtitkárság és a nagykövetségek részéről új
távlatok megnyílására adott reményt. Köszönjük szépen az
eddigi segítséget, és a felajánlásokat is!
Balog Ilona Katalin intézményvezető
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DIÁKHÍREK
„Nem is földre száll az, hanem fel az égbe,
Kinek százezer szárny csattog a szívébe …”
(Móricz Zsigmond)

Városi prózamondó
verseny a Mátyásban

A KÁVA Társulat színházi
nevelés foglalkozásán vett
részt a 6.b

November 17-én rendeztük meg a Mátyás Király Általános Iskolában immár 7. alkalommal a városi prózamondó versenyt Pomáz város három általános iskolájának 3-6. osztályos tanulói számára. A verseny egyben
méltó megemlékezése lett a magyar nyelv napjának, ami
november 13-ára esik.

Idén a 75 éve elhunyt Móricz Zsigmondra emlékeztünk, de
a verseny témaköre a mesék és mondák világa volt. A zsűri
tagjai Legezáné Bartos Ágnes, nyugdíjas magyartanár és
Gránic Judit, Magyar Nóra aktív magyartanárok voltak.
Kiemelték a jó szövegválasztás fontosságát, és felhívták a
figyelmet a pontos szövegtudásra. A 36 versenyző nagy
izgalommal állt neki e nemes feladatnak, és csodálatos pillanatokat szereztek a közönségnek. A rendezvényt Pomáz
Város Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága és
a Mátyás Király Általános Iskola alapítványa, a Pomázi
Nebulókért Alapítvány támogatta, a vendéglátást a HUNGAST cég nagylelkű felajánlása tette lehetővé, köszönjük
támogatásukat!
A következő eredmények születtek:
3. évfolyam:I. Babos Iringó Anna (Sashegyi S. Ált. Isk.),
II.Dömötörfy Nimród és Lugosi Nóra (Mátyás Király Ált.
Isk.), III.Ruskovics Patrik (Német Nemzetiségi Ált. Isk.). 4.
évfolyam:I. Nagy Tamara (Mátyás), II.Gradsack Márk
(Mátyás). 5. évfolyam: I.Miszkuly Gábor (Sashegyi) és
Szilágyi Rebeka (Mátyás), II. Asztalos Barbara (Mátyás),
III. Földi Teodóra (Mátyás) és Horváth Ilona Alexandra
(Német). 6. évfolyam: I. Horváth Bendegúz és Horváth
László (Mátyás), II.Borszéky-Kiss Botond (Mátyás), III.
Lugosi Tímea (Német)
Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a felkészítő
tanárok munkáját, és minden versenyzőnek további szép,
élményekkel teli prózamondást kívánunk:
a szervezők nevében Simoncsicsné Jokkel Nóra
(versenyszervező magyartanár)

„Mondd el nekik úgy, hogy megértsék,
… Angyal, vigyél hírt a csodáról”
(Márai Sándor)

Október 20-án, pénteken az 1. órában a 6.b osztály tanulói
ünnepi műsorra hívták testvérosztályukat a 4.c osztályt. A
negyedikesek saját készítésű kivágott zászlókkal érkeztek,
és végig nagy figyelemmel követték a felsősök műsorát,
melyben mély átéléssel elevenedtek meg az 56-os
események. A műsor végén kicsik és nagyok együtt gyújtották meg az emlékezés gyertyáit, és tisztelegtek az 56-os
hősök emlékének.
„Jó volt együtt ünnepelni, és kicsit jobban értem, hogy mi
történt akkor, bár még nem tanultuk történelemből!”hangzott a műsor utáni értékelés.
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Egyedülálló élményben volt része a 6.b osztálynak, ugyanis
a Művelődési Ház szervezésében a KÁVA Társulat színházi
nevelés (drámapedagógiai) foglalkozásán vehetett részt. A
színházi nevelésről azt kell tudni, hogy a foglalkozásvezetők
egy alaptörténettel készülnek a gyerekek számára, amibe
aztán a gyerekeknek be lehet kapcsolódni szereplőként, és
improvizálással alakíthatják a történetet. Ezalatt rengeteg
gondolat, érzés és közös élmény teremtődik meg, ami hihetetlen intenzitással hat a résztvevő gyerekekre. És tanulnak
is persze belőle: egymásról, a világról, de legfőképp saját
magukról. A mi történetünk címe a Játszótér volt, témája
pedig a fiatalok közösségében megjelenő áldozattá válás,
félelmek, győztes és vesztes szerepek. Nagyon tanulságos
volt, hogy milyen erőteljesen fogalmazták és jelenítették
meg a gyerekek a számukra is jól ismert érzéseket, és próbáltak megoldást találni a főszereplő problémájára. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a programnak, amit
mindenkinek csak ajánlani tudunk!

A Magyar Festészet Napja

A Magyar Festészet Napját iskolánk október 18-án közös
alkotással, festéssel ünnepelte. A képek megfestéséhez egyegy Szentendréhez kötődő híres alkotó műve szolgált. Az
esemény előtt mindegyik osztályfőnök/pedagógus megkapta a képet, amit kivetített a gyerekeknek projektor vagy
monitor segítségével. A lényeg az volt, hogy a gyerekek az
adott művek formakincseivel, színeivel,- ami maximum
három plusz a karton színe-, egy új képet, vagy adaptációt
hozzanak létre. Az osztályképekből az első emeleti aula
falára óriásfestményt állítottunk össze. Köszönjük a segítő
pedagógusok munkáját!

„Történelmi légyott a Felvidéken”
Határtalanul 2017 Pályázat

A Mátyás Király Iskola hetedikesei Mátyás Király nyomában jártak erdei iskola programon Szlovákiában.
Első ízben pályáztunk az Emberi Erőforrás Minisztérium Határtalanul programjára.
A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok
építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése.
Magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vehetnek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. Felejthetetlen négy napot
töltöttünk a Felvidéken.
A pályázat előkészítéseként évfolyam szintű óra keretében
az ország földrajzával, népességével, az útvonaltervvel, a
viselkedési szabályokkal foglalkoztunk. Bemutattunk néhány történelmi csemegét a gyerekeknek elektronikusan.
Máris elindult a kutatás, kérdések özöne záporozott a
felnőttek felé egészen az utazás napjáig. Meglátogattuk az
Országos Széchenyi Könyvtárat, az Arany János emlékkiállítást. Megnéztük a Corvinákat, megismertük a könyvtár
történetét, megtanultuk a könyvtári viselkedés szabályait.
Értékelő órát tartottunk, melyen a legizgalmasabb elektronikus kiselőadások bemutatásával elevenítettük fel a közös
élményeket. Kompetenciaalapú munkafüzet, jegyzetfüzet,
fogalmazás készült az úti élményekről. A hatodikosoknak
élménybeszámolót tartottak a hetedik évfolyam legjobb
előadói, felkeltve az érdeklődést.
Hogyan is élték meg a tanítványok?
Kapornai Luca és Sós Natasa fogalmazásaiból szeretnék a
kedves olvasóknak részleteket bemutatni.
„Első állomásunk Zselíz volt. Itt egy Magyar iskolát látogattunk meg. A gyerekek elkísértek minket egy múzeumba
és a köré épített hatalmas Angol parkba. A kastély az Eszterházyak birtokában volt, de a zselíziek az ottani nemes úr
lányát tanító Franz Schubertre büszkék. A múzeumban megfoghattunk kézzel egy igazi mamutfogat. Utunkat folytatva
Selmecbányára mentünk a hegyek közé. A városháza előtt
Selmecbánya történelme látható egy falból kiemelkedő
domborművön. Selmecbánya nagyon és vidámnak tűnő
város és az is fog maradni emlékezetünkben. Besztercebányán a világörökség részeként nyilvántartott várnegyedet,
vártemplomot és a Mátyás házat és a Thurzó házat néztük
meg. Másnap reggel megtekintettük az „Őszszakáll”-t, ami
egy mini gejzír. Érdekes volt látni, hogy a föld alól itt
mindig tör föl a víz. Ez a víz által lerakott mészkő látható
rétegesen a talajon. Akkora köd volt körülöttünk miközben
a Szepesi várra másztunk fel a hegyoldalon, hogy nem is láttunk lefelé semmit csak a fehér ködöt, ami körbe vett
minket. A hatalmas kővárat egy még nagyobb várkert foglalta magába, ahonnan, a felszakadozott ködöt elhagyva gyö-
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nyörű panoráma tárult elénk. Ebben a várban külön mosdó,
konyha és még kínzókamra is volt melyet ki is próbálhattunk persze, erőszakmentesen. Lőcsén reneszánsz udvar,
Máriássy–ház, Lőcsei Színház, Városháza, Szent Jakab templom. Fő tér műemlék házai, szégyenketrec, Thurzó–ház
került lencsevégre. Késmárkon megnéztük a fatempomot,
megkoszorúztuk Thölöly Imre földi maradványait. Majd
elindultunk a Magas-Tátrába, amely természetvédelmi
terület. Szép volt látni a havas hegyoldalakat, elsétáltunk a
Csorba tóhoz. A tónál vízvizsgálatot végeztünk, fantasztikus
fenyőerdő veszi körül a tavat. Eperjesen a Szent Miklós
templomot tekintettük meg belülről és kívülről is. Petőfi
Sándor ebben a városban is járt, több művet is írt itt. Eperjes
nevét és címerét a város körül lévő vad eperbokrokról kapta.
Harmadik nap Kassára látogattunk. Nyugodtan közlekedhettünk a régi villamos síneken, mert 1989 óta nem jár itt a
villamos. A város ünnepi díszben volt, mert a Maraton -futás
éppen azon a hétvégén zajlott le. A városháza előtt egy
olyasmi szökőkút van, mint ami a Margit szigeten. Este
világít, és hatalmas vízsugarai betöltik a környéket. Megnéztük a Tália színházat, 22 hónapig épült és gyönyörű lett
a végeredmény Itt adták elő először a Bánk-bán című színdarabot. Az Erzsébet székesegyházat megnéztük újjáépített
alakjában. Ez a székesegyház Mátyás király uralkodása idején készült el. Az orgona alatt találhatóak híres magyarok és

szentek szobrai. A csillár a magyar Szent korona másolata
fejjel lefelé. Itt található II. Rákóczi Ferenc sírja. A város
legrégebbi háza a Lőcsei-ház. Ezek után a Rodostói emlékházba mentünk körülnézni. Ez a ház annak a mása,
amelyben Rákóczi 1720 és 1735-ben élt száműzetésben és
ott is halt meg. Itt egy koszorút helyeztünk el. Ezután a
városból visszasétáltunk a buszunkhoz és indulhattunk a
Poprádi szálláshoz. Negyedik nap Körmöcbányán kezdtünk,
amely egykori Magyar Királyság egyik legjelentősebb
aranybányászati városa és pénzverőhelye volt. Következő
állomásunk Bajmóc volt. Ebben a városban több reneszánsz
és barokk stílusú ház van. Ezeket elhagyva a Bajmóci várat
néztük meg, ami olyan volt, mint a Disney kastély. A várkastély bejáratánál áll Szlovákia legöregebb fája, amit Mátyás király hársfájának hívnak. Fáradtan, de élményekkel
tértünk haza és volt mit mesélni az otthon lévőknek. Tar-talmas és igen tanulságos négy napot töltöttünk el Szlovákiában.”
Bízunk benne, hogy hagyománnyá tudjuk tenni a magyarlakta területek megismerését.
Ácsné H. Szilvia
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Márton-napi hírek a német suliból

Áron, a megalázott osztálytárs tűrése. A történet értékelésekor a gyerekek az osztálytársak és szülők segítségét, valamint Áron személyiségének változását tették szükségessé
a megoldáshoz. Különleges élmény volt mindezt kívülről
átélni.
Új természettudományos szaktantermünk avatójáról külön
cikkben számoltunk be.
A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola megtartotta városi
prózamondó-versenyét. Tanulóink közül Lugosi Tímea
(6.o.) Ruskovics Patrik (3.o.) és Horváth Ilona Alexa(5.o.) 3.
helyezést értek el. Gratulálunk nekik!
Elindultak ovi – suli buli foglalkozásaink is. Az első szombaton kemenceavató lepénysütésen vettek részt a gyerekek.
A következőalkalom dec. 9-e, szombat lesz, ahol adventi
mézeskalácssütéssel, és táncházzal várjuk a gyerekeket.
Balog Ilona Katalin igazgató

A november hideg, sötét és esős. Szerencsére ekkor is
vannak szívet – lelket melengető programjaink, itt a
német suliban, amitől picit újra napfény költözik az iskola életébe. Ezek közül legjelentősebb a Márton-napi lampionos felvonulás, ami régóta egyik kedvenc eseménye
tanulóinknak.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk alsó
tagozatos tanulói a Budapesti Bábszínházban voltak. Kodály
Zoltán daljátékát, a Háry Jánost nézték meg, amelyet a
Kodály-év kapcsán tűzte ismét repertoárjára a színház.
Kilencven tanuló és nyolc pedagógus nézte érdeklődéssel a
két felvonásos darabot, melynek szép bábjait Bródy Vera
tervezte. Háry János négy kalandját különleges színpadi
megoldások tárták a szemük elé, nem beszélve a zenei
élményről, amelyet Kodály dalai nyújtottak. A bábszínház
ingyen bocsátotta rendelkezésre az emeletes buszt, amellyel
a diákok és kísérőik utaztak. Élményekkel gazdagon tértek
vissza a gyerekek az iskolába.
Márton-napján újra meggyulladtak a szeretet lángjai a gyerekek által készített lámpásokban. A katolikus templomban
tartott előadás után a lovasok vezetésével énekelve vonultunk az iskolaudvarra, ahol a hatalmas Márton-napi tűz és a
szülők által készített finom sütemények vártak minket.
Rendezvényünkön részt vettek az óvodások is. Velünk
együtt ünnepelt a Német Nemzetiségi Önkormányzat is,
akik minden évben támogatják anyagilag és szellemileg is
rendezvényünket. Köszönet érte! Köszönjük a Fórizs
családnak a lovas felvezetést, a Horváth családnak a tűzifát,
a plébánia fogadását, a rendőrség és polgárőrség kíséretét és
biztosítását, illetve a tűzoltóknak a tűz oltását és természetesen a szülőknek a finom süteményeket!
Novemberben pályaorientációs napot tartottunk. Fontos a
gyerekek felkészítése arra, hogy milyen lehetőségek állnak
előttük a pályaválasztás terén. Először osztályfőnöki óra
volt a 8. osztályban, majd délután pályaválasztási szülői
értekezlet Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által hirdetett pályázat keretében.
Minden iskolának, így nekünk is célunk a gyerekek humánumának fejlesztése, különös tekintettel a közösségi és
társas kapcsolatokra. A gyerekeknek meg kell tanulni kifejezni gondolataikat, érzéseiket, valamint képviselni véleményüket akár a többiekkel szemben is. Ezt segítette elő a
Káva Kulturális Műhely drámapedagógiai foglalkozása. A
két hivatásos színész, Kardos János és Bori Viktor egy kedélyes bemutatkozó-kör után máris egy bevezető jeleneten
keresztül gondolkodásra késztette a gyerekeket. A megkezdett történet továbbgondolása csoportokban történt, 3
különböző végkifejlettel. Az alaptéma közös volt: Botond, a
zsarnok osztálytárs sanyargató, megalázó viselkedése és
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Kevély táncház

Pomáz mindig is büszke volt arra, hogy a településen sok
nemzetiség él együtt békében, szeretetben és kulturális sokszínűségben. Férjemmel együtt hagyományéltető, művészemberek vagyunk a polgári foglalkozásunk mellett. Éppen
ezért évek óta terveztük, hogy saját településünkön, ahol
élünk alkossunk valami maradandót. Így jött az ötlet, hogy
népzenészek lévén táncházat indítsunk, valamint táncegyüttest alapítsunk. Összeismerkedve Gyémánt-Csontos Líviával és Gyémánt Ádám néptáncosokkal kiderült, hogy hasonló ötleteik vannak, így rögtön el is indult a közös tervezgetés, majd 2016 szeptemberében megalapítottuk a Kevély táncegyüttest. Az együttes névadója férjem, Nagy Koppány, az együttes vezetője jómagam vagyok, és a két művészeti vezetők pedig Livi és Ádám. Már az első tanévben is
sokan jelentkeztek, de idén, azaz a 2017/2018-as tanévben
már 70 táncos lábú tagja van a Kevély táncegyüttesnek.
November 12-én vasárnap megrendeztük Márton napi első
családi táncházunkat, mely hatalmas sikerrel zárult. Volt élő
népzene, kézműves, daltanítás, büfé és persze tánc, tánc,
tánc.
Nagy Koppány Lászlóné együttesvezető

„Úton – Útfélen”

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) Balesetmegelőzési Csoportja 2017. november 16-án rendezte
meg a XXII. „Úton – Útfélen” elnevezésű közlekedési és
baleset-megelőzési témájú bábversenyét.
A vidám hangulatú versenynek idén is a Rendőrségi Igazgatási Központ auditóriuma adott helyszínt, amelyre 6 iskolás és 5 óvodás bábcsoport adta be nevezését. A rendezvényt a házigazda Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetóje, Dr. Mihály István rendőr dandártábornok nyitotta
meg. A Sashegyi Iskola 1.a osztályos gyermekei játékos formában ismerkedtek meg a közlekedés szabályaival, melyek
elsajátítása már kisgyermekkorban igen fontos, hiszen életük folyamán állandóan közlekednek, gyalogosan, kerékpárral vagy utasként részt vesznek a közúti forgalomban.
Szutyejev: Három kiscica c. meséjét Bernárd Emese tanítónő írta át. Az iskolás bábcsoportok közül az első helyezett
lett iskolánk Manu-Art bábcsoportja. Külön díjat kapott a
mese főszereplőjét alakító Győrváry Ádám. Osztálykirándulást is nyert a bábcsoport, mellyel ellátogathatunk a Hungaroringen található Miniring tanpályára. A bábcsoport
tagjai: Győrváry Ádám, Hajducsi Levente, Márton Hunor,
Németh Janka, Szentmiklóssy Veronika, Varga-Király Emília. A bábcsoport vezetője: Madár Péterné
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Kiemelt helyen a
diákok alkotásai

Régi álmunk vált valóra. Ugyanis régóta szerettük volna
méltó körülmények között, és kiemelt helyen bemutatni
diákjaink legszebb alkotásait.
A felületet tavaly kijelöltük, ami a földszinti folyosó egyik
falrésze. Ez sokak számára elérhető, diákok és szülők részére egyaránt. Kitaláltuk, hogy a folyosógalériánknak készüljön felirat is, mely végül agyagból valósult meg. Nemrég
Petrás Alina kerámiaművész anyukánk mázazta a felirat
betűit, melyek csodaszépek lettek. Ezúton is köszönjük neki,
hogy egy életen át dísze lesz intézményünknek ez a szép
felirat, és ilyen módon itt hagyja nekünk kéznyomát. A felirat már a helyén díszeleg, melyet a fotón kívül élőben is
érdemes megtekinteni a diákok munkáival együtt.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Ilyen volt, ilyen lett…

Folytatjuk iskolánk szépítését, mely nagy munka már tavaly
elkezdődött. Első állomása az új játszótér megépítése volt,
mely a Sashegyi Iskola hátsó udvarán az alsós gyermekek
számára készült. Jelenleg az első udvar áll a fókuszban, ahol
ezekben a napokban kertészeti munkálatok folynak. Készül
az iskola saját parkja, mely régi pompájában, mégis megújult formában várja majd diákjait, pedagógusait és a kedves
szülőket. Számos tervünk van még, de az a jövő meglepetése. Ami a legfrissebb része az udvarnak, a megújult dísz
kút. Ilyen volt, ilyen lett…
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Nappali az iskola egyik
szegletében

A sashegyis szülők nem ismernek lehetetlent, de írhatnám
azt is, hogy szuper kreatívak. Ugyanis nemrég az egyik
nyolcadikos diákunk anyukája megkeresett azzal az ötletével, hogyha mi is nyitottak lennénk rá, akkor ő az iskola egyik
szegletében kialakítana a diákok számára egy kis nappalait.
Mivel nyitott vagyok minden újításra és szépítésre, nem volt
kérdés, hogy én ezt támogatom-e. Miután a szülővel megbeszéltünk minden ehhez kapcsolódó kérdést, már neki is
látott. Napokon belül elkészült a Sashegyi nappalija. A csocsóasztal most már nem árválkodik, hiszen egy nappali
veszi körül. A felsős és középiskolás diákjaink nem hittek a
szemüknek, majd végül gyorsan birtokba vették. Nagyon
tetszik nekik, rendkívül hálásak és nagyon köszönik ennek
az anyukának, hogy ilyen figyelmes volt feléjük. Mi is
nagyon köszönjük, hogy időt, energiát nem sajnálva megszépítette a második emeleti folyosó egyik részét.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató
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Szent Márton-napi német ünnepségek Pomázon

Szent Márton püspök életének példája - jó cselekedetei erős hatással voltak mind a német mind pedig a magyar
lakosságra. Bár életének jelentős részét Franciaországban élte, bejárta Európát majd visszatért szülőföldjére,
hazánkba is. Pomázon ma már hagyományos rendezvényeken emlékezünk Szent Mártonra.

A német iskolánk tanulói évről évre - az először Burgenlandban elterjedt - Márton-napi lampionos felvonulást elevenítik fel. November 10-én a német iskola hagyományos
Szt. Márton napi programja 17 órakor kezdődött, a zsúfolásig gyerekekkel, szülőkkel és érdeklődőkkel megtelt
templomban, a rendezvényen a német óvodások is részt
vettek. Balog Ilona igazgatónő nyitó szavaiban elmondta,
hogy a nap folyamán egy Szent Mártont ábrázoló tűzzománc emléktábla került felavatásra az iskolában, melynek
német nyelvű felirata: Tégy Jót!
Erdődi Ferenc plébános atya köszöntője után a harmadik
osztályosok ünnepi műsora következett. Ez alkalommal a
lovas katona köpenyegének koldussal történő megosztásán
túl, eljátszották Szent Márton álmát is, ami az Isten szolgálatára indította, és megismerhettük a Márton naphoz kötődő népi megfigyeléseket és szokásokat is. A közös éneklések után indult a lámpás menet a lovagló Szent Márton
vezetésével az iskolába, ahol Márton napi tábortűz, sütemények, forró tea fogadta a tanulókat, ravasz tea (forralt
bor) a felnőtteket.
November 11-én második alkalommal került megrendezésre
a német önkormányzat és a plébánia közös Szent Mártonnapi rendezvénye, mely német nyelvű szentmiséből és azt
követő libalakomából állt.
A német-magyar nyelvű szentmisét a pomázi Heiter Róbert
atya, Erdődi Ferenc plébános atya és Bacsa Dávid atya koncelebrálta. A mise Szakál Antal korábbi pomázi esperes
plébános atya lelki üdvéért, égi születés napjának 6. évfordulója alkalmából és a helyi németség közösségi szellemének erősödéséért lett felajánlva. Szakál Antal atya
számos teendője mellett, mindenben segítette a helyi és a
kitelepített németséget (Grotta Temetői Emlékkereszt),
közösségi rendezvényeink rendszeres látogatója, résztvevője volt. A Szentmise könyörgéseiben a fentieken kívül
kértük az Urat, nemzetiségi iskola és óvodai csoport pedagógusainak megsegítéséért, és megemlékeztünk a novem16 Pomázi Polgár

ber 6-án elhunyt németországi testvérünkről, Borbála
Binderről, a Pomazer Heimatverein elnökhelyettes aszszonyáról. Az ünnepi mise után a Grottánál (Pomázi Németek Kápolnája), fohászkodtunk a háromszor csodálatos
Schönstatt-i Mária kegyképe előtt. Önkormányzatunk
nevében is köszönöm a „három atya”, a Szent Cecilia Kórus
és Silacher Miklós karnagy közreműködését, Borszéki Ilona
és az István család előkészítéshez nyújtott segítségét.
Márton-napi összejövetelünk a plébánia közösségi termében
folytatódott. A szépen terített asztalokon libafinomságok:
libasült, töpörtyű, ludaskása, libazsíros kenyér májjal, a német egyesület és a plébániai asszonyok által készített sütemények várták a megéhezett híveket.
Fél szemünket a terítéken tartva hallgattuk meg Balog Ilona
igazgató asszony rövid ismertetését a Szent Mártoni gondolatok továbbadásáról (tégy minden nap valami ici-pici jót),
és az előkészületekkel (lámpácskák készítése, ének tanulás,
stb.) kapcsolatos iskolai foglalkozásokról. Ezt követően
Erdődi atya áldásával elkezdődött a gasztronómiai élmény,
az árulkodó libák megbüntetése: az ínyenc-vacsora. A Libalakoma megszervezését Lengyelné Balla Éva és segítői
végezték. Köszönjük gondoskodásukat.
Szent Mártonnak hála, a vidám hangulatban elköltött vacsorától kicsit elpilledve, de lelkiekben kicsit megerősödve
– talán kicsit jobb emberként is – tértünk haza.
Szlávikné Katona Mária a Pomázi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Tisztelt Pomázi Polgárok!

FELHÍVÁS

A hulladékszállító közszolgáltató váltással kapcsolatosan
tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartási hulladék szállításának időpontjai nem változnak.
2018. január 1-jétől, a korábban megszokott időpontokban
rakhatják ki a gyűjtőedényeket és azokból a hulladékot a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. járművei elszállítják. A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása a városban egységesen minden hónap második hétfőjén, 2018. évben legelőször január 8-án történik majd. A karácsonyfák elszállítását január 13-ára és 27-ére (szombati napok) tervezi a
szolgáltató. A további információkat a korábban megszokott
formákban is közzétesszük az (webhelyeken: http://www.
pomaz.hu; Pomáz Város facebook oldala, Pomáz Tv, szórólap, városi hirdető táblák). A hulladékszállítási díj fizetésének módjában, és összegében sincsenek változások. A
számlákat továbbra is az NHKV. Zrt. küldi ki és nekik kell
teljesíteni a befizetést.
Kérjük, hogy figyeljék a hirdetményeinket!
Pomázi Polgármesteri Hivatal

A városháza felhívása

Tisztelt pomázi lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az időjárási viszonyok
által bekövetkezett jegesedések miatt megkezdtük az utak
sóval való szórását, hókotrást, ezért kérjük, hogy a szűk
utcákban segítsék a sószóró és hókotró gépjárművek haladását azzal, hogy csak az út egyik oldalán parkolnak, vagy
lehetőleg telken belül. A kétoldali parkolások akadályozzák
a munkagépek munkáját, amelyek nem tudják keresztirányban kikerülni a szűkösen leparkolt gépjárműveket. A
károkozások elkerülése miatt esetlegesen nem fogják az
utcát hómentesíteni. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a
fentiekre egyben együttműködésüket is kérjük a téli
időszakra!
Köszönettel:
Pomázi Polgármesteri Hivatal
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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

December

December 10. vasárnap: 10-16 óráig
Karácsonyi vásár és zenés műsorok,
színpadi produkciók a művelődési
házban.

December 10. 17 órától:
a városháza előtt Adventi gyertyagyújtás
Borbély Mihály és zenész barátainak
közreműködésével.

December 14. csütörtök 19 óra
RÉVÉSZ SÁNDOR - Rock közlegények
- koncertje. Vendég Závodi János.
A Generál, a Piramis és a szóló albumok
dalai. Belépő elővételben 2500-Ft. a
koncert napján 3500-Ft. álló jegy 1500-Ft
December 16. szombat 11 óra:
A rendíthetetlen ólomkatona a VSG
Táncszínház varázslatos előadása.

December 17. vasárnap 17 órától:
a városháza előtt Adventi gyertyagyújtás
a Trambulin Színház Betlehemes
meséjével

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves látogatónknak!
Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói!

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!
- Turcsány Enéh
- Máté Dániel
- Halász Norina Zoé
- Katona Ferenc Dominik
- Rajkai-Lant Zsófia

2017.10.30
2017.11.02
2017.11.06
2017.11.06
2017.11.11

Felhívás partnerségi
egyeztetésre
Pomáz Város Önkormányzata még 2013-ban döntött úgy, hogy a település
teljes közigazgatási területét érintően felülvizsgálja településrendezési
eszközeit (Településszerkezeti terv - TSZT, Helyi építési szabályzat –
HÉSZ). A beérkezett előzetes vélemények figyelembevételével a TSZT és a
HÉSZ tervezetét a PESTTERV Kft. elkészítette.
Mint az egyeztetési eljárásban érintett partner a tárgyi tervezési munkára
vonatkozóan lehetőségük van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani.
Véleményező Partnerek:

a) Pomáz Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személy
b) Pomáz Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa

c) Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai
érdekképviseleti szervezet
d) Valamennyi bejegyzett, pomázi székhelyű civil szervezet

e) Pomáz Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet
f) Valamennyi, Pomáz Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen:
egyház)

g) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 98.§ (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott,
politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen
működő egyesület

Írásos véleményüket szíveskedjenek 2018. január 12-én 12.00 óráig
megküldeni, melyet benyújthatnak papíralapon az Önkormányzat
címére (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.) eljuttatva személyesen vagy
postai úton, vagy a foepitesz@pomaz.hu e-mail címre!

Válaszukban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a c)-g) pont
szerinti Partnerek esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési
címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét,
lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!
További információ: http://www.pomaz.hu/partnersegi_egyeztetes
Vicsi László polgármester

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

December

10-én 8.00–20.00-ig
Viktória
17-én 8.30–17.00-ig
Hercules(Auchan)
17.00–20.00-ig
Vörösmarty
24,25,26-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
31-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)

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

Multifokális lencsék 25% kedvezménnyel
2017. november 2. és 2018. január 31. között!

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
Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Készpénzért veszek!

Bútorokat, dísztárgyakat,
varrógépet, írógépet, könyveket,
szőrmebundát, órát, bizsukat,
hagyatékot

06-30-308-9148

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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