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Vigyázzunk egymásra!
Fenekestül fordult fel a világ az utóbbi hetekben! A koronavírus mindent átírt: bezártak az óvodák, a diákok iskola, egyetem helyett otthon tanulnak, a szülők ismét veszélyben érzik
a munkahelyüket és hazulról próbálnak helyt állni. Az utcák
elnéptelenedtek, a kórházak viszont megteltek.
Amikor e sorokat írom, éppen a kijárást korlátozták.
Időközben a kór felütötte a fejét Pomázon is. Többen kerültek már hatósági karanténba, és vannak fertőzöttjeink is.
Remélem, a legrosszabb elkerül bennünket.
Az új helyzet az önkormányzatunkra is számos gyorsan
megoldandó feladatot ró. Sokszor egyik percről a másikra
kell döntenünk, s lehetőség szerint a lehető legkevesebbre
kell korlátoznunk az egymás közötti találkozásainkat is. Éppen ezért Leidinger István polgármester megalakította a Helyi
Védelmi Bizottságot, s számos, a pomáziak érdekeit szolgáló
intézkedést adott ki. A személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban szünetel, a tűzoltóság segítségével – számuk
06-26/325-123 –, Sipos Zoltán képviselőtársam egy önkéntes
csapat élén szervezi az idősek ellátását, Kiss László képviselőtársam pedig az orvosokkal tartja a kapcsolatot, kér tőlük a
tájékozódásunkat segítő információkat, juttat el számukra
védőeszközöket.
Szerencsére a pomáziak nagyon gyorsan megértették a
helyzet súlyosságát, az utcák elnéptelenedtek, egyre többen
viselnek maszkot. Tudjuk, a neheze még csak most következik. Megható, ahogy egyre-másra alakulnak az egymást segítő
csoportok, varrják a maszkokat a családok maguknak, szomszédoknak, utcabelieknek, s ha kell, számíthatnak egymásra
– mint ahogy az önkormányzatra is.
Ha lehet a jelenlegi helyzetben pozitívumot találni, akkor az
Pomáz lakóinak a közösséggé kovácsolódása.
Persze egyszer – talán hamarosan – el fog múlni a vírus
okozta felfordulás, visszaáll a régi rend, a gyerekek ismét
bölcsődében vagy óvodában töltik napjuk nagyobbik részét,
a nagyobbak iskolába járnak, a felnőttek dolgoznak majd,
a testület ülésezik, Pomáz pedig egyre élhetőbbé válik.
Most azonban az a legfontosabb, hogy legyünk fegyelmezettek, tartsuk be az érdekünkben hozott rendelkezéseket –
és vigyázzunk egymásra!
Hardi Péter
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Szünetel az ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása 2020. március 16-tól visszavonásig
szünetel. Az ügyfelek által benyújtandó kérelmek, panaszok intézése és hatósági eljárások indítása, ügyintézése csak telefonon (26)
814-300, illetve elektronikus úton a pomaz@
pomaz.hu, illetve a jegyzo@pomaz.hu e-mail
címen lehetséges.
A főépítészi ügyintézés a foepitesz@pomaz.hu e-mail címen, illetve a (26) 814-364
telefonszámon lehetséges.
Halotti anyakönyvezés minden szerdán
8-12 óra között lehetséges, előzetes telefonos
egyeztetés után, a (26) 814-332 számon.
A már kiadott anyakönyvi ügyintézési
időpontok változatlanul igénybe vehetőek,
újabb időpontok kiadására átmenetileg nincs
mód.

 Ételosztás a Városháza parkolójában

rosvezetés első intézkedései között a rászorulók számára rendezett ételosztás először
kiköltözött az Idősek Otthona udvarára.
Amikor a világszerte egyre súlyosbodó járványhelyzetről érkeztek a hírek, akkor az a
döntés született, hogy az ételosztás ezentúl

a Városháza parkolójában legyen. Így is óvva
az otthon lakóit.
Kedd és szerda esténként ezen a helyszínen folyik tovább az élelemiszerosztás. Külön óvintézkedésként az önkéntes segítők
maszkot, gumikesztyűt és védőruhát kapnak.

 A Pomázi Önkéntes Tűzoltóság, a Helyi Védelmi Bizottság kérésére, fertőtlenítette 2020. március
19-én a város buszmegállóit, a felnőtt- és gyerek játszótereket, a boltok és gyógyszertárak környékét,
a HÉV-állomást és a szemetesek környékét.

 Elmaradtak Pomázon is a március 15-re
tervezett rendezvények a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. A Városházán,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emléktáblájánál azért több helyi egyesület
és az önkormányzat is elhelyezte koszorúit.

Elköltözött az ételosztás helyszíne

Az Élelmiszerbank jóvoltából a budakalászi Metro áruházból érkező ételadományok
osztása eddig az Idősek Otthona ebédlőjében zajlott. Mivel a koronavírus különösen
veszélyes az idősebb emberekre, így a vá-
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Ahogy a vészhelyzetben élünk
Katolikus miserend a járvány alatt

Pomázon a szentmisék zárt ajtók mögött
lesznek megtartva, azok élőben online követhetőek a Facebook oldalon és a Plébánia
honlapján (www.pomaziplebania.hu).
Hétfő és csütörtök reggel 7 órakor
Kedd, péntek és szombat este 19 órakor
Vasárnap reggel 9 órakor
A Pomáz TV-ben felvételről megtekinthetőek a szentmisék. Szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap este 18 óra után.

Boltvezetőknek, kereskedőknek szóló
kérés

Tisztelt Boltvezetők, Kereskedők, Tulajdonosok!
Az elkövetkező napokban, hetekben nagy
figyelemre és fegyelemre lesz szükségünk a
Koronavírus terjedésének megállítása miatt,
érthető módon a saját kereteink között.
1. Kérem, mérje fel a saját boltja kapacitásait abban a tekintetben, hogy egyszerre
biztonságosan több méter távolságban hány
vásárló tud bent lenni a boltban, illetve a
fizetésre várakozva, jól elkülönített kasszáknál több méterre egymástól várakozzanak a
vásárlók. Minderre a kint várakozóknak is
szüksége lesz.
2. Hívják fel a Vásárlók figyelmét, hogy
mindenből minimális mennyiséget (1-2 tétel)
vásároljanak. Illetve a hangosbemondón is
figyelmeztessék a vásárlókat a távolságtartásra és a tudnivalókra.
3. Erősítsék meg a boltok biztonsági szolgálatát.
4. A dolgozók viseljenek maszkot és gumikesztyűt.
5. Amennyire lehetséges a bolt felületeit
és a kocsikat, kosarakat többször fertőtlenítsék!
6. Jól látható módon hívja fel a vásárlók
figyelmét a szabályokra, és próbálják meg
azokat betartatni!
Ha bármiben tudunk segíteni, kérjük, jelezzék számunkra:
pomaz@pomaz.hu
Polgármesteri Titkárság: 26/814-381
Leidinger István
polgármester

További helyi intézkedések
a koronavírus miatt

• Bezártak az óvodák, iskolák, a bölcsőde.
Megszűnt az ügyelet és az étkeztetés is.
• A Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde
intézményeiben a hagyományosan meghirdetett nyílt napok elmaradnak.

• Bezártak a játszóterek, és felkérték a szülőket, hogy ne vigyék és ne is engedjék a
gyermekeiket a játszóterekre.
• A Szociális Szolgáltató Központban látogatási tilalom van érvényben.
• A kialakult helyzetre való tekintettel a Teleki-Wattay Kastély határozatlan időre bezárt. A meghirdetett rendezvényeket elhalasztják, a szálloda átmenetileg nem fogad
vendégeket.
• Felkérték az időseket, hogy maradjanak otthonaikban, a hozzátartozókat pedig arra,
hogy gondoskodjanak a hozzátartozóik
ellátásáról. Az egyedül élő, vagy gondoskodásra szoruló idősek ellátására az önkéntesekből és az önkormányzati intézmények
egészséges dolgozóiból csoportokat szerveztek.
• A város területén mindenféle üzleten kívüli,
házaló kereskedelmi tevékenység tilos.
•
Szünetel a helyi minibusz közlekedése,
amely a HÉV-állomás és a Vörösmarty lakótelep között szállította az utasokat.
• Elkészült a Polgármesteri Hivatal számára a
járvány esetén követendő végrehajtási utasítás, amelyről a polgármester tájékoztatta
a hivatal munkatársait.
További hivatalos információkat a koronavirus.gov.hu oldalon olvashatnak.

Görögkatolikus Parókia közleménye

Március 18-tól újabb rendelkezésig minden
görögkatolikus nyilvános istentisztelet, liturgia és minden tervezett közösségi alkalom
ELMARAD!
Interneten keresztül továbbra is bekapcsolódhatunk az istentiszteletekbe.
A lehetőségek megtalálhatóak honlapunkon (http://pomaz.gorogkatolikus.hu).

Kedves református testvérek!

2020. MÁRCIUS 16-TÓL VISSZAVONÁSIG
istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást,
bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági
alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi
üléseket (presbiteri ülés), a gyülekezetekben
esedékes canonica vizitációkat, presbiteri
szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat
NEM TARTUNK!
Gyülekezetünkben minden telefonhívást
felveszünk, egymást – főleg időseinket –
rendszeresen telefonon keressük. Hívószámunk: 06-26-325-297.
Gyülekezetünkben vasárnaponként 10.30
órától élő igehirdetést hallhatunk (Honlapunk élő közvetítés menüje.)
A Pomáz TV-ben áhítatot tartunk.
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Biztonságunk növelése
A koronavírus-járvány számunkra ismeretlen kihívások elé állít mindannyiunkat. Az egyik legfontosabb saját biztonságunk
kereteinek megteremtése annyira, amennyire erre lehetőségünk van, és ezért tényleg sok mindent megtehetünk!
Személyes védelem

Nem tudhatjuk, hogy kitől, miről kaphatunk vírust, illetve annak hordozói vagyunk-e tünetmentesen, ezért:
• Minden utcára lépéskor legyen olyan kabát, felső rajtunk, amit
nem sajnálunk, ha fertőtleníteni kell alkoholos tisztítóval vagy
gőzgéppel.
• Az orrunkat és a szánkat jól fedő szájmaszkkal, ennek hiányában
több rétegű és jól mosható kendővel takarjuk el! A kívülről felénk
jövő cseppeket a több réteg valamennyire megszűri. Ráadásul
megakadályozza, hogy automatikusan piszkáljuk az arcunkat.
• Kimosható pamut vagy lefertőtleníthető gumikesztyű legyen rajtunk, ha érinthetünk korlátot, utcai tárgyat, bemegyünk boltba,
gyógyszertárba, kiveszünk pénzt az automatából. Használat után
az otthoni bejáratunk előtt tegyük zacskóba és majd mossuk ki
alaposan a kesztyűket, ill. gumikesztyűs kézzel mossunk kezet
szappannal és fertőtlenítsük le!

Otthonunk tisztasága

Nagyon megéri az alapos tisztaság tartása közvetlen környezetünkben, amivel csökkentjük a fertőzés esélyét. Mivel sokat és sokáig
vagyunk együtt egy térben, ráadásul hamarabb is piszkolódhat el a
lakás.
• Jó, ha két lábtörlőnk van: egy hagyományos, amivel a piszkot, sarat leszedjük, és egy, ami klórral, fertőtlenítővel átitatott. A cipőt,
cipőtalpat le kell fertőtleníteni a bejárat előtt, belépni benti cipő,
papucs használatával szabad csak. A kint használt cipőt nem a
bentiek mellett tároljuk, hanem jóval távolabb elkülönítve a papucsoktól és a családtagoktól.
• A kesztyű levétele után azonnal mossuk meg a kezünket alaposan
szappannal. A kesztyűt minden használat után fertőtlenítsük!
• Az utcai ruhát vegyük le a bejáratnál, tegyük szemeteszsákba,
majd tegyük onnan a mosógépbe! Gyakran mossunk, vegyünk
tiszta ruhát fel!
• A lakásban csak erre szánt kényelmes, benti ruhákat hordjunk!
• Fertőtlenítsük le alkoholos lemosóval a kilincseket, gombokat,
kulcsokat, telefont, számítógép billentyűzetet, az ajtókat, ajtófélfákat minden nap!
• Szellőztessünk gyakran.
• Rendszeresen takarítsunk ki alaposan, fertőtlenítőt is téve a felmosóvízbe.
• Mindenki a saját evőeszközét, törölközőjét használja, ne cserélgessük!
• A törölközőket, konyharuhákat gyakrabban mossuk, lehetőleg
60 °C fölött.

Gyógyszerek kiváltása

• Írjuk fel a következőket: saját vagy akinek váltjuk, annak a neve és
a TAJ száma, kiváltandó gyógyszer neve és mennyisége.
• Vigyük magunkkal a saját igazolványunkat, lakcímkártyánkat.
• Lehetőleg a legközelebbi gyógyszertárhoz menjünk.
• Várjuk ki a sorunkat türelmesen a bejárat előtt kb. 2-2 m-es távolságban.
• Legyen rajtunk szájmaszk, kesztyű.
• Csak annyian legyünk bent, ahány kiszolgáló ablak van. Bent is
tartsuk a távolságot egymástól.

Közlekedés, tömegközlekedés

Pomázról sokan jártak és járhatnak még most is Budapestre. A legjobb, ha egyáltalán nem használjuk a tömegközlekedési eszközöket,
de néha nem, vagy nehezen kikerülhető. Ezért:
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• Olyan eszközt és útvonalat keressünk, amelyen viszonylag kevesebben utazhatnak, illetve van lehetőség távol – 2-4 m – állni,
ülni egymástól! Ha bírjuk, inkább ne üljünk le, így is csökkentve
az érintkezési felületet! Minél távolabb helyezkedjünk el a többi
utastól!
• Mindenképpen legyen rajtunk szájmaszk vagy mosható kendő.
• Legyen rajtunk kesztyű.
• Minél kevesebb felületet érintsünk meg, különösen átszállásnál,
csomópontokon. Csak akkor kapaszkodjunk meg a korlátba, kapaszkodóba, ha azzal megelőzzük az egyensúlyvesztést, esést.
• Olyan kabátot használjunk, amit nem sajnálunk, ha le kell fertőtleníteni, mert bizony a vírusok napokig megtapadhatnak rajta.
• Ha műhelyben dolgozunk, hagyjuk bent a munkaruhát, csak mosás céljából hozzuk haza, azt is bezacskózva, és azonnal áztassuk,
mossuk mosószerrel.
• Soha ne együnk az utcán, főleg ne fertőzött kézzel, gumikesztyűs
kézzel! Majd megérkezés után, tiszta kézzel.

Saját autó használata

Biztonságosabb, mert idegen nem ül be.
• Tartsunk tisztaságot, és a gyakran érinthető felületeket töröljük át
fertőtlenítő kendővel! Ilyen a kormány, a kilincsek, zárak.
• A szájmaszk indokolt, hogy ne lihegjünk, köhögjünk a kormányra,
ablakra.
• Ne tegyük le a talajra a táskát, bevásárló táskát, még ha nehéz is!
• Ne hagyjuk – ha lehet – csomópontok közelében parkolni az
autót, mert ott nagyobb a szennyezés veszélye! Védett parkoló,
csendes utca megfelelőbb. Többször mosassuk le, mint szoktuk.
Szatmáriné dr. Balogh Mária pszichológus

városunk
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Lesz belső bicikliút
A közlekedés kerékpárosbarát fejlesztését a helyi szervezetek régóta
szorgalmazták. A civilek pályázati segítséggel tábláztak, alakítottak
ki átjárót a főúti híd alatt, avattak 1m-es kerékpárutat sokéves türelmetlenségükben. Aztán végre 2019-ben megvalósult a Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút, amellyel városunkat be lehet kötni az
EuroVelo6 kerékpárút hálózathoz.
Míg ezen szakasz a biciklisták városon kívüli biztonságos kerékpározását szolgálja, a pomázi gépjárműforgalom csillapítására, a belső
közlekedés biztonsága érdekében egy belső kerékpárút építése-kijelölése vált szükségessé. Előzetes felmérések után már 2018-ban (az
EuroVelo6 szakasz megépítéséhez igazítva) különféle engedélykérések, kezelői, tulajdonosi hozzájárulások, tervek születtek a településen belüli bicikliutakra, nyomokra, sávokra. Mindez a lakosság
megkérdezése nélkül, hiányos tájékoztatása mellet. Időhiány, vagy a
pályázat lejárta miatti kapkodás félreértelmezhető levelezéseket eredményezett, az egyre nagyobbra nőtt vihart csak az őszinte, értelmező
jellegű, nyilvános párbeszéd csillapíthatta volna. Erre azonban már
nem volt lehetőség, mert az Önkormányzat a pénztömeg gazdálkodás (minden egy kalapban) során hozzá kényszerült nyúlni a pályázat
célzott felhasználásra kapott (pántlikázott) összegéhez is, ezt nehéz
lett volna felvállalni. Jött a választás, ment a korábbi vezetés, maradt
a hiány és a probléma. A továbbra is szükséges belső kerékpárút építésre adott határidő – pénzvesztés terhe mellett – közeledik, így két
választás maradt. Vagy megépül az elkészült tervek alapján a „belső
kerékpárút”, és a pályázati pénzt felhasználjuk, vagy elállunk az építéstől, előteremtjük a hiányzó 53 milliót (plusz 5 millió önrészt), azt
visszafizetjük, és némi arcvesztéssel feltehetően hátrébb sorolódunk
a hasonló pályázatoknál.
Az új önkormányzat összehívott tehát egy kissé felemásra sikeredett lakossági tájékoztatót, ahol egy felemás döntés született.
Az érintett két választókörzet lakosainak lehetőségük volt szavazni.

A kényszer szülte megoldást nem fogadta felhőtlen lelkesedés, az
eredménye – mérsékelt részvétel mellett – azonban mégis segítséget
nyújtott a döntés véglegesítéséhez:
Indulhat az építkezés, lesz belső kerékpár utunk!

Pomáz új Facebook oldala
Pomáz Város Önkormányzatának Hivatalos oldala néven érhető
el településünk új Facebook oldala. Kérjük, látogassák, kövessék
az oldalt, amin rendszeresen beszámolunk a lakók életét befolyásoló eseményekről, hírekről.
Új Facebook oldal indítására azért volt szükség, mert az előző
városvezetés a 2019 októberi választás óta nem adta át a Városunk Pomáz oldalt a jogos üzemeltetőjének.

Szemelvények a tűzoltóság
eseményeiből
Február végi viharos időszak alatt több alkalommal vonultak az önkéntes tűzoltók viharkáros eseményekhez Pomázon, Csobánkán és
Dobogókőn.
Február 29-én Pilisszentkereszten a Tölgyfa utcában tűz volt egy
családi ház 20 m2-es pincéjében. A két helyiségből álló pincében
tűzifa és papír, valamint egy motorkerékpár égett. A tűz oltásában
a pilisszántói, pilisszentkereszti őrs önkéntes tűzoltói is részt vettek.
A tulajdonos a kezén enyhén megégett, égési sérülésekkel a mentők
kórházba szállították.
Március 3-án ismét a Pista kanyarban (Csobánka és Pilisvörösvár
között) történt egy közúti baleset. Két személyautó ütközött frontálisan. A két járműben összesen három személy utazott, két felnőtt és
egy gyermek, őket könnyű sérülésekkel kórházba szállították a mentők. A tűzoltók a gépjárműveket áramtalanították, majd megszüntették a forgalmi akadályt a rendőrségi helyszínelés után. A műszaki
mentés alatt az 1109-es úton teljes útzár volt.
Március 5-én Dobogókőn egy török rendszámú, rakomány nélküli
kamion tévedt el. A csak törökül beszélő sofőr a sípályánál próbált
megfordulni, de fordulás közben a bal első kereke az út melletti sárba beragadt. A kiérkező pomázi tűzoltók drótkötél segítségével az
elakadt nyerges vontatót az aszfaltos útra visszahúzták, majd útba
igazították, így folytathatta útját.
Másnap Pomázon a Vackor utcában izzott egy 50 m2-es, fa nyaraló
oldala a kályhabekötésnél. A tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral
a kis területű tüzet hamar eloltották, de a faház így is lakhatatlanná

vált, így a benne élő két idős személyt ideiglenes szálláson kellett elhelyezni.
Március 7-én Pomáz Budakalászi út 1. szám előtt három személygépkocsi ütközött. A járművekben utazó egyik személy mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de végül a mentők nem szállították kórházba.
Két gyermek is utazott az egyik járműben, de szerencsére egyikük sem
sérült meg. A pomázi tűzoltók a járműveket áramtalanították, majd a
forgalmi akadályt megszüntették.
Csobánkán, a Vörösvári út 2. szám előtt volt ismét egy közúti baleset, március 13-án két személygépkocsi ütközött, az egyik fejtetőre
borult. A két járműben összesen három személy utazott, egyiküket
könnyű sérülésekkel szállították kórházba a mentők. A tűzoltók a felborult autót a kerekeire állították, a járműveket áramtalanították majd
a forgalmi akadályt megszüntették.
Varga Zsolt
tűzoltó szakaszparancsnok
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György Ádám Liszt Ferenc-díjat kapott

A nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából, Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere Liszt
Ferenc-díjat
adományozott, kiemelkedő zenei
előadó-művészeti
tevékenysége elismeréseként
György Ádámnak.
A
zongoraművésznek
Pomáz a szülővárosa, és
idén immár 12. alkalommal
rendezi meg a Kastélyakadémiát, amelyre a világ számos pontjáról érkeznek a
zongoratehetségek. A rendezvénynek minden nyáron
a Teleki-Wattay kastély ad
otthont.

Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László

📧

📞

kiss.laszlo.1vk@gmail.com

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Leidinger István

📧

70/633-4378

2. választókerület

📞

polgarmester@pomaz.hu

20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

Ország István

Adventi Ösztöndíj

2018-ban Holló Ádám borász kezdeményezésére kezdtünk el az adventi hétvégéken a pomázi piacon énekléssel, forró ital és sütemény
kínálásával a helyi civilektől iskolai ösztöndíj támogatásra gyűjteni.
2019-ben az első félévi bizonyítványok alapján, a pedagógus, pszichológus szakértők ajánlására olyan 3. osztályos tanulók kapták a
díjat, akik maguk is sokat tesznek azért, hogy jobb eredményeket
érjenek el.
Idén 200.000 Ft-ot oszthattunk szét egyforma arányban a négy
pomázi iskola között. Felét a helyi civilek adták össze, amihez ugyanakkora összeget adott a Közösen a Városunkért Egyesület.
A díj odaítéléséről minden esetben az iskola tantestülete döntött.
Terveink szerint az elkövetkező advent idején is megszervezzük a
piaci énekes találkozót és gyűjtést. Köszönjük mindenkinek a pénzbeli vagy munkájával történő hozzájárulást, és szívből gratulálunk a
díjazottaknak!
Siklódi Csilla

Tilos az égetés bel- és külterületen is

A környezetvédelem az emberi élettérben az ember által okozott káros
hatások megszüntetésére, mérséklésére jött létre!
Régóta várt intézkedés lett hatályos, amely visszaállítja a korábbi
országos érvénnyel rendelkező égetési tilalmat. Eszerint a város belés külterületén is tilos a kertihulladék égetése.
Pomázon alternatívaként a komposztálás (a helyi rendeletben is
elsősorban ajánlott módszer a zöldhulladék újrahasznosítására), a
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ingyenes, havonkénti zöldhulladék
szállítása, valamint
vállalkozók ágdarálási tevékenysége is
igénybe vehető.
A veszélyhelyzetben fokozottan fontos ennek az intézkedésnek a betartása,
hiszen a fertőzés a
tüdőt támadja meg!
Világszinten a légi
forgalom leállítása, a
gyárak kibocsátásainak csökkenése már
most is mérhető, pozitív változásokat eredményezett a légszennyezettség terén. Mindezek
szomorú, bár figyelemreméltó aktualitások, vigyázzunk magunkra!
Nagy István
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1. választókerület

📧

3. választókerület

📞

orszag.istvan.3vk@gmail.com

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

Ország Istvánképviselő,
Pomáz 3. választókerület

Siklódi Csilla

📧

4. választókerület

📞

siklodi.csilla.4vk@gmail.com

Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17 órától a Műv. Házban

70/489-7047

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála

📧

30/846-7310

5. választókerület

📞

borbala@andrasek.hu

20/968-9811

Fogadóóra: minden hónap utolsó keddje, 18 órától
a Művelődési Házban

Nagy István

📧

6. választókerület

📞

6.ker2019@gmail.com

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

Nagy István képviselő,
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter

📧

7. választókerület

📞

csikovar@gmail.com

Fogadóóra:
egyeztetést követően

20/336-1252

Hardi Péter – Pomázért

Sipos Zoltán

📧

20/498-5672

8. választókerület

zoltan.sipos.pomaz@gmail.com

📞

20/294-4498

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 17 órától
a Karitasz házban (Szent Miklós tér 1.)

Kósa Anikó 

📧

kaniko0113@gmail.com

kompenzációs lista

📞

20/398-8988

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban

Rédei Imre 

📧

imredei60@gmail.com

kompenzációs lista

📞

20/928-9718

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban

Sarkadi Attila 

📧

sarkadia6406@gmail.com

kompenzációs lista

📞

26/328-833

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban
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Van stílusa a zenekarunknak – Beszélgetés Széplaki Zoltánnal
Fúvószenekarként örökös meghívást kaptak a több mint 100 éves lipcsei Bach-fesztiválra, de adtak már koncertet a római Pantheonban, az esztergomi, a pécsi dómban, a budapesti Szent István bazilikában. Több nemzetközi versenyen értek el kimagasló
eredményt, számos helyre utaznak koncertezni, jelent meg CD-jük, DVD-jük. A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar (PIF) indulásáról,
eredményeiről, sikereiről, élményeiről és sajátos módszereiről beszélgettünk a zenekar karmesterével, Széplaki Zoltánnal.

Közel 30 éves a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar. Hogyan indult a történetük?
1993-ban alakult a zenekar, a kolléganőm,
Zsideiné Szőke Erika kezdeményezésére. Én
1995-ben csatlakoztam, mint karmester. Teljesen az alapoktól indult, szinte a zeneoktatással együtt. Maga a zeneiskola 1992-ben
alakult, és már fél év múlva összehívták a
gyerekeket a zenekar alapításához. Nagy
utat járt be azóta az együttes. Pomázon mi
vagyunk a leghosszabban létező zenekar.
A módszerünk szerepel az alapfokú művészeti oktatás értéktárában is. Nagyon különböző képességű gyerekek voltak ugyanis
a zenekarban. Volt, aki már évek óta fuvolázott, klarinétozott, de például a trombitások
még kezdők voltak. Mivel nagyok voltak a
képzettségbeli különbségek, így rákényszerültem, hogy mindenkinek személyre szabott
kottaanyagot írjak. Ebből nőtte ki magát az
a jógyakorlat, ami most van, mellette pedig
egy 300 darabos egyedi kottatár és hangszerelés. Erre nagyon büszke vagyok, hogy
ami utánam itt marad az egy könyvtár, egy
digitális könyvtár. Mellette vannak különleges módszereink is, amiket például amerikai
élsportolókra fejlesztettek ki, de én ezeket
zenekari tagokra alkalmazom. Ilyenkor azt
gyakoroljuk, hogyan kell felkészülni egy
adott alkalomra. Ez egyfajta mentáltréning,
légzésgyakorlatokkal, lemodellezve a fellépéseinket.
Ez az út vezetett a későbbi sikerekhez?
A 2000-es években volt egy nagy átalakulása
a zenekarnak, mind a módszerben, mind a
menedzselésben, és ekkortól jöttek a sikerek
is. Jelenleg 55 tagja van a PIF-nek, zömében
12-22 éves fiatalok, de van egy-két idősebb
tagunk is. Teljes zenekari felállással működünk, mint egy koncertband. Minden van,
aminek egy hivatásos zenekarban lennie kell,
a fuvolától a bőgőig. 2005-ben megjelent az
első CD-nk, 2008-ban a második, ami már

egy tematikus filmzenei lemez volt. 2013-ban
az országban elsőként nekünk volt pendrive-on kiadott lemezünk, amelyen a pécsi
bazilikában felvett koncertünk hallható. Van
DVD-nk az esztergomi bazilikában elhangzott
előadásunkról, és virtuális CD-nk. Mindig keressük az újításokat a módszerekben és kiadványokban is. Az egyik legnagyobb sikerünk,
hogy van stílusa a zenekarunknak. Tucatnyi
külföldi kapcsolatunk van. Az Egyesült Államoktól Finnországon át, Svájcig. Zenekarokkal, zenei egyesületekkel. Sokat utazunk, nem
csak testvérkapcsolatokhoz. Jártunk nemzetközi versenyeken is, szereztünk arany, ezüst
és bronzérmeket is. Mostanában már felnőtt
versenyekre mentünk. Érdekes, hogy külföldön sok helyen ismernek minket, ugyanakkor
a zeneiskolától két utcányira sem tudja mindenki, hogy létezik a zenekarunk.
A koncertjeik általában egy tematikára épülnek, gyakoriak köztük a
filmes témák.
A filmes témákat a gyerekek és a közönség is
nagyon szereti. Volt már az évek során Star
Wars, Disney, popzene, rockzene, rock simfonic – rengeteg ilyen műsorunk van. A koncertek tematikáját én állítom össze. Van, amikor
10 évre is előre gondolkodom. Egyszer Lipcsében járva a 130 éves Bach-fesztivál koncertjeibe csöppentünk. Akkor elhatároztam,
hogy egyszer mi is kijutunk oda. Már 10 éve,
hogy minden évben adunk barokk koncertet,
játszottunk már az esztergomi bazilikában, a
pécsi dómban, a budapesti Szent István bazilikában. Minden évben 1-1 Bach művet is
hozzátettünk. Míg ebből összeállt egy egész
koncert, amivel 2018-ban eljutottunk a lipcsei Bach-fesztiválra. Ahol annyira tetszettünk a rendezőknek – hiszen fúvószenekartól
Bach-ot nem igazán hallottak még –,
hogy örökös meghívást kaptunk a
fesztiválra.

koncertek közül a Star Wars koncertek, mert
a gyerekeknek nagy teher, technikailag a
felső határokat játsszuk. Óriási élmény volt,
ahogy szólt.
A Star Wars koncertekkel különleges
rajongókat is szereztek.
A világ számos országában, így hazánkban is
működik az 501-es légió, a Star Wars filmek
rajongóinak jelmezes szervezete. A 501-es
Légió Magyarországi Helyőrségének tagjai
eljöttek Pomázra, ők szedték a jegyet, Darth
Vader volt a műsorvezető. Utána velünk promózták a Star Wars animációs sorozatot, mi
zenéltünk Budapest különböző pontjain.
Karmester, zenész, tanár. Milyen
eredményei és motivációi vannak
még?
Én harsonás vagyok, de trombitásként kezdtem. Mesterpedagógus vagyok, egészen pontosan fejlesztő innovátor profilú mesterpedagógus. Nagyon büszke vagyok a családomra,
mindhárom gyerekem rézfúvós hangszeren
játszik, és természetesen tagjai a PIF-nek is.
Van egy tudásmegosztó weboldalam, ahol
összegyűjtöm a Magyarországon fellelhető
adatokat, dokumentumokat a rézfúvós hangszerekről. Van egy digitális kottaboltom, ami
2007-ben az első volt Magyarországon. Sokat
próbálkozom, kísérletezem, hogyan lehetne
jobban, hatékonyabban tanítani. Most éppen
fúvókákat készítek a gyerekeknek 3D nyomtatóval. Nagyon szeretek tanítani. Jó érzés azt
átélni, hogy bejönnek a gyerekek az utcáról,
akik ekkor még nem tudnak semmit, pár év
múlva pedig már koncerteken játszanak. Ezek
ilyen megfoghatatlan dolgok az életben.
Nagy Szilvia

A sok-sok év élményeiből, sikereiből mi a legemlékezetesebb
az Ön számára?
Számos ilyen volt. Talán az egyik
legnagyobb élmény a már említett
Bach-fesztivál, ahol a közönség énekelt miközben a zenekar játszott,
majd a koncert végén a rendezőséggel együtt felállva tapsolt. Akkor azt
hittem, hogy ez a csúcs, de tavaly
eljutottunk Rómába, ahol a Pantheonban ugyanezt éltük át. A filmzenei
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Megemlékezés a németek kitelepítéséről
Egyesületünk 2020-ban is méltóképpen megemlékezett a pomázi németajkú lakosság
méltatlan elűzésének évfordulójáról. 74 évvel ezelőtt 1032 polgárral indultak a vonatok
Németország felé az ismeretlenbe. Mindenki
csak annyi holmit vihetett magával, amennyit
elbírt. Ezen kívül mindent hátra kellett hagyniuk, házat, földet, állatokat.
Március 8-án, vasárnap délután kezdtük
megemlékezéseinket a Waldangelloch téren,
a Sváb keresztnél. Itt Pomáz polgármestere, Leidinger István osztotta meg családja
emlékeit a szomorú napról, valamint Varga
Györgyné Selley Mária, a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott

megemlékező beszédet. Ezután a temetőben
lévő Sváb keresztnél találkoztunk, ahol Kulin
Imre mondta el megemlékező szavait a kitelepítésről, kiemelve az elmúlt évben eltávozott Plank Antal munkásságát. A megemlékezés a Grottánál folytatódott. Rövid közös
ima után német nyelvű emlékmisén vettünk
részt. A kereszteknél és emléktábláknál elhelyeztük koszorúinkat, virágainkat és mécseseinket.
A megemlékezések március 12-én, a Kitelepítés emléknapján folytatódtak. Ebben az
évben sajnos hiába készültek a német iskola
tanulói a szokásos, magas színvonalú műsorral, a koronavírus-járvány terjedésének

visszaszorítása érdekében, az előadásuk elmaradt.
Megkoszorúztuk a HÉV-állomáson elhelyezett emléktáblát. Majd a megemlékezés
a közösségi házunkban folytatódott, ahol
először az emléktáblánál helyeztük el koszorúinkat. Az épületbe visszatérve Sztrányayné
dr. Striegler Rosemarie, az egyesület elnöke
üdvözölte a megjelenteket. Az ünnepi műsorban felléptek a Teleki-Wattay Művészeti Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola
tanulói, valamint egyesületünk tavaly alakult
Singende Schwaben kórusa énekelt német
népdalokat. Ezután Varga Györgyné Selley Mária megemlékezett a 74 évvel ezelőtti
eseményekről. Egy perces néma felállással emlékeztünk Plank Antal, kitelepített pomázi polgárra, aki összefogta a kinti német közösséget, több
könyvet is írt, valamint részt vett az
emlékmúzeum anyagának összegyűjtésében és összeállításában.
Idén a Pomázi Németségért Grotta
díjat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Polyák Mária tanárnőnek
adta át. Méltató beszédében elnökasszony megköszönte a több évtizedes pedagógusi munkáját az iskolában, a pomázi gyerekeknek nem csak
a német nyelv, hanem a német kultúra továbbadásában tett kiemelkedő
munkáját, majd további sikeres munkát kívánt. A díj átadását az egyesület jelenlévő tagjai tapssal kísérték,
köszönetük jeleként. A kitüntetéshez
ezúton is szívből gratulálunk.
Titton Gabriella
Pomázi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület

 Koszorúzás és beszédek a Sváb keresztnél

Roma Kultúra Világnapja Pomázon is
Április 8. – ezt a napot a világ különböző
országaiban élő cigányság a legfontosabb
„nemzeti” ünnepeként tartja számon. Februárban Horváth Bozsena felhívására elkezdtünk beszélni ennek pomázi megünnepléséről, hiszen a címerfánk egyik ága a cigány
nemzetiséget jelenti, de mi eddig nem emlékeztünk meg az ő napjukról. Március elején a
kibővített Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Pomázi Roma Önkormányzat vezetőjének és képviselőjének részvételével tárgyalta
és elfogadta, hogy ezt az ENSZ által a Roma
Kultúra Világnapjává nyilvánított napot
emeljük jeles napjaink közé, ünnepeljük meg
minden évben. És most, az első alkalommal,
le kell mondanunk a szokásos ünnepi forgatókönyvről, a járvány miatt csak a médiában
emlékezhetünk meg róla.
Kiállítást terveztünk két pomázi születésű,
sikeres, híres roma életútjának bemutatásá-
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ra, amit itt most csak röviden lehet összefoglalni.
Dudás Rezső 1920-ban született Pomázon. A kovácsmesterséget tanulta ki, vállalkozóként sok pomázinak adott munkát.
1956-ban elhagyta az országot, Kanadában
lett sikeres és igen gazdag vállalkozó. A kanadai cigányok királyuknak választották,
a torontói Magyar Házban minden évben
megszervezte az országos hírű Cigánybált.
Az 1980-as évektől gyakran látogatott haza.
Végakaratának megfelelően, feleségével a
pomázi temetőben nyugszanak.
Horváth Zsuzsa a világszerte ismert női
cigányprímás 1943-ban muzsikus cigány családban született Pomázon. Prímás édesapjától tanult hegedülni, majd a híres Boros Lajos
prímás tanítványa lett. Bejárta a világot, koncerttermekben, királyi palotákban játszott.
A Rajkó zenekar egyik alapítója, a 100 Tagú

Cigányzenekar zenésze volt. 2015-ben halt
meg. 55 évet töltött a színpadon, fellépések
mellett tanított is. Tanítványa volt Roby Lakatos és Mága Zoltán is.
Ők a legismertebbek a pomázi cigányok
közül, de nagyon sokat lehetne mesélni a
híres szegkovácsokról, akik nemcsak ácskapcsot, lópatkót készítettek, de a 80-as évek
elejéig a pomázi Felvégre jártak a sziklamászók is felszerelésért. Fontos, hogy beszéljünk róluk, példaképei lehessenek nemcsak a
nagyvilág, de szülőhelyük cigányságának is.
Jövőre újra megszervezzük a Roma Kultúra
Világnapjának méltó megünneplését, reméljük akkor már valóban a tervek szerint fog
lezajlani, koszorú úsztatással, beszédekkel
és kulturális műsorral. Biztosan érdemes lesz
eljönni rá, hiszen egy évünk lesz a felkészülésre!
Siklódi Csilla
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A versek a végtelenből jönnek
„Van három szavunk, amely meghatározza
létezésünk teljességét.
Az első az anyaöl, a második az anyaföld,
a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az
életet adó, életre nevelő, a második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kudarcaink színhelye, s majdani nyugvóhelyünk.
És ami e kettőt egybefogja, a harmadik, az
az anyanyelv. Hogy nyelvünk létezésünk hármas egységét az anya szavunkkal kapcsolta
egybe, az nem csak azt jelenti, hogy e három
fogalom milyen mértékben meghatározója
életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar
nyelv sűrítő erejét és képességét is fölragyogtatja…”
Több mint húsz esztendővel ezelőtt vetette papírra eme sorokat a felvidéki magyar
költő, író Gál Sándor. Talán azonnal érezte,
gondolta, hogy megérintett valamit. Valami
fontosat. Valamit, ami itt van, de mégis megfoghatatlan. Érthető, de láthatatlan. Megfogalmazta a költészet lényegét. A lélek és az
anyanyelv nászából megszülető költészet
lényegét.

Én csak annyit tennék hozzá, hogy a költészet, a versolvasás legyen „mindennapi kenyerünk”. Játszunk a versekkel, mint a „kockákkal álmodó gyermek”! Szeressük ezeket a
mágikus erejű, igéző szépségű, szelíd-szolid,
szárba szökkenő, szent szavakat! Öleljük át
bódító lüktetéssel a ringatózó, remek rímeket! Simogassuk a selymes, sejtelmes sorokat! Szerezzünk örömöt önmagunknak s ezáltal a világnak is! A magyar költészet világhírű,
a világirodalom alkotásai nagyszerűek! Miért
tagadjuk meg önmagunktól és a lelkünktől
ezeket a nagyszerű élményeket? Miért nem
hisszük el, hogy a versek a végtelenből jönnek, és csodákat hordoznak.
Költőink a versben lecsupaszítva, tisztán
nyújtják át gondolataikat, önmagukat. Tiszteljük meg őket avval, hogy minden nap elfogadjuk tőlük eme ajándékot. S minden nap
elolvasunk egy verset. Nem csak így a Költészet Napja (április 11.) idején, hanem minden
nap.
Tudom, tapasztaltam, átéltem már ilyen
pillanatokat, de most nincsen rá hely és idő,

hogy elmondjam, leírjam. Ezt meg kell élni,
ezt meg kell tapasztalni. Olyan csodálatos
élményt, tudást, hitet kapunk, kaphatunk a
versek olvasása közben, hogy akarva-akarat-

lan részesei lehetünk a Teremtésnek és megérezhetjük létezésünk teljességét, s benne egy
mindent átható felismerést „a vers a lényeg,
mert benne vannak az élet-fények…”
Szőke István Atilla
Költő

Kivágott csonkból termőfát növeszteni
Idén 13. alkalommal rendezték meg a Wass
Albert emlékét ápoló szépirodalmi ünnepet,
a 25 órás, határokon átívelő felolvasó maratont, 58 település részvételével, amelyhez
Pomáz a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület
szervezésében csatlakozott. Lejtényi Emánuel plébániai kormányzó és Nyilas Zoltán
esperes, a két legnagyobb keresztény gyülekezet vezetője vállalta az esemény védnök
ségét.
A programnak a katolikus közösségi ház
adott otthont, amely február 28-án este hat
órakor kezdődött ünnepélyes megnyitóval.
Sarkadi Attila a szervezők nevében megemlékezett az öt éve elhunyt Turcsány Péterről,
aki a Kráter Műhely Egyesület és Könyvkiadón keresztül sokezer honfitársunkkal megismertette Wass Albert műveit, ezután Petrás
Mária előadásában elhangzott a régi székely
himnusz, valamint két csángó áldás.
Nyilas Zoltán esperes gondolatai bibliai
példával mutattak rá arra, hogy Isten a világban az embereket, nemzeteket érő erőszakot, bűnt, fájdalmat, nyomorúságot jóra

 A felolvasóest szervezői Petrás Máriával

 Lejtényi Emánuel atya, az esemény egyik védnöke

tudja fordítani az Ő tervében: „Hiszem, hogy
az emberi történelemnek lelkünket háborgató tengere is az Isten kezében van. Nem a
miénkben, hanem az övében. Ez a mi reményünk: Az Isten ellenőrzése alatt áll az élet,
Ő mindenből ki tudja hozni azt végül, amit
akar.” Ide kapcsolódott Wass Albert Tizenhárom almafa című művének zárógondolata:
„Mert Isten, aki a kivágott csonkból termőfát
tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a
népeket sem, akik benne hisznek.”
Lejtényi Emánuel atya felidézte, hogy az
író Válaszúton született, és műveiben ott van
a válaszút, amely bennünket is arra kész-

tethet, hogy válasszunk, és lehetőleg a jót
válasszuk. Emánuel atya Wass Albert A bujdosó imája című versrészletének felolvasása
után kérte Isten áldását a felolvasóünnepre.
Újdonság volt ebben az évben, hogy egymás kezébe adva végigolvastuk a Jönnek!
című regényt, amelynek témája a második
bécsi döntés, Erdély visszacsatolásának ünnepélyes fogadtatása, ezzel enyhítve a 100
éve Trianonban aláírt békediktátum fájdalmát.
Fentiek után kezdetét vette a maratoni
felolvasás másnap este hét óráig, 20 perces
váltásokkal.
Wass Albert műveiből az egyetemes értékek, az emberszeretet, hazaszeretet, hűség,
összefogás, az élet tisztelete sugárzik az olvasó felé. Ez a 25 órás felolvasóünnep méltó
alkalom arra, hogy Wass Albertet ne méltatlan és hazug vádak alapján, hanem az író
saját szavain, gondolatain, művein keresztül
ismerjék meg az emberek.
Ezúton is jó szívvel biztatunk mindenkit
arra, hogy kézbe vegye a nemzetéhez és Istenéhez hűséges erdélyi írófejedelem könyveit.
„Szeress minden magyart, mert testvéred
Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert
közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére
ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát
rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s
az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás
magját veti el: romlást arat.” Wass Albert:
A magyar nemzet hét parancsolata.
Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület

11

értékeink

2020. április •

Közel 250 éve városunk éke
Idén április 18-án van a Műemlékvédelmi Világnap, amelynek legfőbb célja, hogy a széles nagyközönséggel is megismertessék
a kulturális, művészeti, társadalmi célokból megőrzendő létesítményeket. Letűnt korokról, történelmi eseményekről mesélnek
ezek az emlékek, egykor élt családok, emberek mindennapjairól, intézményeiről, mezőgazdasági- és ipari létesítményeiről,
vallási és kulturális szimbólumairól. A pomázi műemlékek közül a március 1-én újra megnyitott Teleki-Wattay kastélyt,
és az egykor itt élt család történetét mutatjuk be.
vetkező évtized végén, 1927 és 1930 között,
a grófi család a kastélyt felújíttatta, és ekkor
nyerte el a ma is ismert formáját. A második világháború után államosították, majd
gyermekvédelmi intézmény működött benne
2001-ig.
Ezt követően egy évig a kastély gazdátlanul állt.
Az „Óvárosi kulturális központ Pomázon”
című projekt keretében az önkormányzat közel 2 millió 975 ezer eurót nyert a Phare Területfejlesztés 2002-2003 program keretében,
amelyből 2006-2008 között az épület és a
hozzá tartozó barokk kertet teljesen felújították.
2009 óta a kastély üzemeltetője a teljes
önkormányzati tulajdonban lévő Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.
Papp Emese

A felsővattai Wattay család régi magyar nemesi család, amelynek ősi birtoka Vatta község. A település korábban Alsó- és Felsővatta
néven két részből állt. A család az utóbbiról
vette előnevét. Már a középkori dokumentumokban feltűnnek, a Wattayak első okleveles
említése 1303-ból való. A török időkben katonai téren tűntek ki.
Wattay Pál és Budai Bornemissza Bolgár Anna hozományaként jutottak hozzá a
pomázi birtokhoz 1662-ben. A több falura
kiterjedő Wattay uradalom központja a 18.
századra Pomáz lett.
1773-ban a településünkön építette fel,
barokk stílusban, a kastélyt III. Wattay Pál.
A földszintes, árkádos, manzárdtetős épület
oromzatán látható az építtető címere. A róla
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készült festmény megtekinthető a kastély
Emlékszobájában.
A kastély Wattay Borbála lánya, Teleki
Józsefné Róth Johanna révén a gróf Teleki
család tulajdonába került. A Teleki család
építette át eklektikus stílusban a kastély a
19. század utolsó harmadában.
A hagyomány szerint a család leszármazottja, Teleki József, aki Magyar Tudományos
Akadémia első elnöke volt, a kastélyban írta
meg a Hunyadiak kora Magyarországon című
történelmi művét. A kor neves költői is vendégei voltak itt, így például Erdélyi János,
Horváth Ádám és Vachott Sándor.
A kastély –2-es pince szintjét a környékbeli, Kő-hegyi szőlőkből készített borok tárolásához használták. A 19. század végén
pusztító filoxéra járvány a budai borvidéket,
köztük a szentendreit sem kímélte, így a pincékre már kevésbé volt szükség, és az épületben lakásokat alakítottak ki.
Az első világháború után a család hadiárvaház céljára ajánlotta fel az épületet. A kö-

Pomázi műemlékek
Görögkatolikus templom
Kolostorrom – Fülöp Kecskefarm területén
Marschalkó-villa
Református templom
Római katolikus templom
Római villa rustica maradványai – Lugi-dűlő
Szerb porta, néprajzi gyűjtemény
Teleki-Wattay kastély
Templom rom – Szente-dűlő
Vár- és templomrom – Klisza

 Kolostorrom
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Föld napjára, Földanyának

 Kilátás a Kő-hegyről

 Naplemente a Majdánpoláról nézve

Május első vasárnapján kiemelt figyelmet fordítunk az édesanyákra.
Ez az ő napjuk. Ilyenkor megköszönjük nekik a gondoskodást, a szerető nevelést, amellyel minden körülmények között megáldanak minket.
Azonban mi a helyzet Földanyánkkal, aki mindnyájunkról gondoskodik? Ugyanolyan szeretettel gondolunk rá is? Ugyanúgy tűzbe tennénk
érte a kezünk?
Sajnos a mindennapok nem ezt mutatják. Ha úgy bánnánk saját
édesanyánkkal, ahogy a Földdel, bizony lehet, hogy még az anyai szív
is megkeményedne és eltaszítana minket magától.
A folyóvizeket megmérgezzük, a termőtalajt meddővé tettük, élőlény társainkat kisemmiztük, és folyamatosan pusztítjuk. Földanyánk
minden bizonnyal nem büszke ránk, s bár mérhetetlen szeretetében
továbbra is gondoskodik rólunk, néha-néha (bár ezt sokan nem hajlandók továbbra sem észrevenni) figyelmeztetőleg megrázza magát.
Szüleinkkel úgy bánunk, ahogy szeretnénk, ha velünk is bánnának
gyermekeink és ez visszafelé is igaz. De vajon hogy fognak ránk gondolni gyermekeink, ha egy sivár Földet hagyunk számukra örökül?
Mire számíthatunk tőlük, vagy Földanyánktól, ha így viselkedünk?
Hogyan kellene viselkednünk, hogy méltó gyermekei legyünk Földanyánknak és jó testvérei élőlény társainknak?
Leginkább talán le kellene vetkőzni azt a gőgöt és arroganciát, ami
jellemez bennünket, és amivel mindenki más fölé emeljük magunkat.
Az egyetlen módja annak, hogy ne tagadjon ki minket a ’nagy család’,
az az alázatos együttműködés. Hegemónia helyett harmóniára kellene
törekedni, és az ökológiának meg kellene előznie az ökonómiát.
A megszokott kényelmünkből, amelyet mások – leginkább Földanyánk – rovására biztosítunk magunknak alább kell adnunk. Ez elkerülhetetlen. Talán könnyebb önként lemondani valamiről, látva a szerénységben rejlő értéket, mint amikor a körülmények kényszerítenek
a lemondásra.

 A hegy tetején lévő tó

Különleges időket élünk mostanság. Nem mi akartuk, nem így akartuk, de kicsit belassult, kicsit felfordult a világ körülöttünk. Hogy mit
hoz a közeljövő, most még nem lehet tudni, de az látjuk, hogy egy
apró, „ostoba” vírus milyen károkat tud okozni. És az ember, aki a
Földhöz képest épp oly parányi...?
Szenteljünk időt ebben a kifordult világban arra, hogy megvizsgáljuk kapcsolatunkat önmagunkkal, szeretteinkkel és bolygónkkal!
Április 22. a Föld napja. Ünnepeljük meg méltó módon e jeles napot. Ünnepeljünk szerényen és alázattal! Ajándékunk legyen a gondoskodás és a szeretet Földanyánk irányába (is), és akkor bizton számíthatunk rá, hogy mi magunk is ezt kapjuk viszont.
És ahogy jó esetben édesanyánkra sem csak anyák napján gondolunk, épp úgy terjedjen ki figyelmünk az év minden napján Földanyánkra is!
Leidinger Árpád

Szemétszedés, takarítás a zöldterületeken
A tavasz beköszönte előtt, mielőtt a bokrok, fák zöldülni kezdenek és
megindul a fű növekedése, több helyen szerveztek idén is szemétszedést a városunkban. A tapasztalat szerint azért kell még a zöldülés
megindulása előtt összeszedni a szemetet, mert ha benövi a növényzet, akkor már nehezen látható, és hozzáférni is bajosabb.
Március 8-án a Dera-patak medrét takarították ki, március 14-én
pedig az Alcseviczán lerakott szeméthalmok egy részét szedték össze,
tették konténerekbe és szállíttatták el a területekről. Az Alcseviczán
olyan nagy mennyiségű lerakott hulladék van, hogy a teljes megtisztításához további alkalmak szükségesek. Civilek és a Közösen a Városunkért Egyesület önkormányzati képviselői is részt vettek a területek
megtisztításában.

 Dera medrének kitakarítása

 Szeméthalmok az Alcseviczán
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Elcsendesülés helyei
„Akár Szántóról, akár.... Pomázról jövet, a
hajdani híres Pilis-apátság forrásánál” az
ember megállapodik – írta Prohászka Ottokár. Majd rögvest jött erre egy váteszi gondolata is, a fenti benyomás nyomdokán (pilisi
impresszió a kolostorromok mellett): „Mi is
történt hát ott Nyugaton, s miféle szellemi
áramlatok mormolását hallom én meg itt a
Pilisen?” Rögtön rá a hitvallása következik:
„Nekem a Pilis szent hegy, s szívesen merülök el beszédes s megigéző csendjébe”.
A korunkra sokszor jellemző egzaltáltságnak
és a stresszes, szorongó életmódnak szöges
ellentétei, kijózanító ellenpólusai az elcsendesülés ezen helyei, ahol is a szemlélődés és
elmélkedés uralja el a szellemet. „Mennyire
új, csodás világnak színhelye volt akkor a Pilis” – kiált fel elragadtatva.
A jellegzetes szerzetesi központok köztudottan mára „kikoptak” innen, de maradtak
fenn „mencshelyek”, turistaházak, de ma
már sok ezek közül sincs meg. Beer Miklós
megyéspüspök azt mondta: Ha csorbul a
csend, csorbul az értékeknek továbbadása,
és képviselete. Kellenek tehát ezek a zaj és
kép túlzsúfoltság mentes mezők. Legyenek,
létezzenek legalább turistaházak!
Voltam közös „erdőmélyi akcióban” a
Pilisben Beer Miklós püspök atyával, viszony-

lag csendes időt „fogtunk ki”, a nevezetes
Rám-szakadék tőszomszédságában. Máig
lehetséges töltekezni e „csendes körzetből”.
Csendes kertek, kastélyparkok – kilátással
a Kő-hegyre, játszóhelyek, patakpartok idillje is szükséges az elcsendesüléshez. Óvjuk,
ápolva-építsük őket, gondoskodón. A M02
Keresztút – Mária-út – Közép-Európa Zarándokútja is errefelé halad, Pilisszentkereszt
felé.

Gondozásában egy szakaszon (parkosítás, fásítás) magam is szakértőként, de főleg
„bedolgozóként” részt vettem. Azt lehetett
érzékelni eközben, hogy egyféle „benső körökből-benső körökbe” (pl. Anna-rét) lépünk át. A csendesség, az idő harmóniája,
– a bensőség –, ezek alkotják eme köröket.
Itt a Pilisben is óvjuk, gondozzuk ezen, – még
máig tisztázandó – helyszíneket.
László Péter Sándor

 Jango kölyökként…

…és már boldog gazdis kutyaként

is meggyötrő műtétsorozat. Négy komoly,
kockázatos és elég drága beavatkozáson
kellett átesnie. Csípő diszplázia, dupla keresztszalagszakadás, és egyenesíteni kellett
a lábát.
Gyűjtést rendeztünk neki, mert tudtuk,
hogy az egyesület saját erőből nem tudja
megfinanszírozni a műtéteket. Számos magánember és cég segített, amit ezúton is milliószor köszönünk.
Mi minden lehetőséget igyekeztünk előteremteni, ami a gyógyulását segíti elő. Anya-

gi erőforrás, profi szakemberek, nyugalom,
gyógyszerek és folyamatos kontroll.
Azonban a legnagyobb harcot egyedül
kellett megvívnia. Először is nem feladni a
küzdelmet a veszedelmes kórral szemben kölyökként, másodszor pedig a hosszú és erőt
próbáló operáció sorozatokat átvészelni. És
Jango, a nevéhez hűen erős, bátor és kitartó
volt. Meggyógyult, felépült és mára már boldog gazdis életet él egy kényelmes kanapén.
Hegyiné Molnár Katinka

Jango, a hős
2017. decemberében egy kölyökcsapat került
be a menhelyünkre. Mindannyian nagyon
édesek és kedvesek voltak. Hatan jöttek,
majdnem, mint a gonoszok. Ahány kutya,
annyifélék voltak. Egyik fekete, másik fehér,
a harmadik így foltos, a negyedik úgy foltos,
az ötödik pedig barna.
Izgultunk értük, mert ismeretlen helyről
jöttek, és ráadásul télvíz idején. Pár nappal
beérkezésük után sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy halálos kórral kerültek be.
Orvosi csapatunk mindent megtett, hogy
életben maradjanak. Pár kutyiról gazdihoz kerülésük után derült ki, hogy betegek.
Az összes gazdi megtett minden tőle telhetőt,
hogy meggyógyuljanak. Sajnos nem minden
kis teremtésnek sikerült.
Három kiskutyát el kellett engedni, a kis
szervezetük nem bírta a megpróbáltatást.
Ezért is nagyon fontos a veszettség elleni
oltás mellett, a fertőző betegségek ellen is
védekezni. A felesleges szaporulat megakadályozásáról már nem is beszélve. Ez az eset
mindenkit mélyen érintett, mindenkiben hagyott űrt és miérteket.
Az egyik kölyök, Jango, nálunk maradt.
Ő a mi kis hősünk. Már az első pillanattól
kezdve láttuk, hogy a járása nem megfelelő. Az első lépést teljesítette, hogy a halálos
kórból felépült, de várt rá egy óriások erejét
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Pomázi fecskékért
A tél végéhez közeledve, egyre többször találkoztam olyan oldalakkal, cikkekkel, amelyek a madár- illetve rovarbarát környezet
biztosításának fontosságát hangsúlyozták.
Így fedeztem fel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapját,
amelynek rendkívül gazdag az ismeretanyaga, és kiválóan alkalmas arra, hogy amatőr,
természetbarát emberek hasznos, gyakorlati
ismereteket szerezzenek, tanácsokat kapjanak. Különösen ajánlom gyermekes családoknak az MME kifejezetten gyerekeknek
készített oldalát a csipogo.hu-t is.
Így találkoztam azzal a felhívással, amely
a fecskék védelmének fontosságára irányította a figyelmemet. Megtudtam, hogy a
2000-es évek óta szinte megfeleződött a
fecskeállomány Magyarországon, ami először megdöbbentett, majd eszembe juttatta,
hogy Pomázon is mennyivel kevesebb fecskét
lát az ember mostanában. Miért is van ez?
Sajnos több tényező együttesen okozza a
fecskeállomány csökkenését, az éghajlatváltozás mellett életterük csökkenése, a rengeteg rovarirtószer, mezőgazdasági vegyszerek
és sajnos az emberi tevékenység. Különösen
sajnálatos a fészkek leverésének gyakorlata,
annak ellenére, hogy azt 1996 óta törvény
tiltja. A hazai fecskefajok mindegyike védett,
és a védelem a madarak fészkeire is kiterjed. Amennyiben valaki ilyen tevékenységet
észlel a rendőrséget vagy bármelyik madármentő szervezetet értesítheti. A fecskefészek leverése büntetendő, az csak hatósági
engedéllyel lehetséges, különleges esetekben. A fészkek alatti területet kiválóan lehet
fecskepelenkával védeni.
Egy fecske kb. egy kilogramm repülő rovartól – többek között szúnyogtól – szabadítja
meg évente a lakosságot. Ha kevesebb a
fecske, értelemszerűen több a szúnyog. Erre
gyors enyhülést hoz, ám katasztrofális következményekkel jár a kémiai szúnyogirtás,
hiszen az ilyenkor kibocsátott kémiai permet
nem szelektál, eltűnik a többi repülő rovar is.
Ez táplálékhiányt okoz a fecskéknél és más
madaraknál, tovább tizedelve állományukat
és belekerülünk egy ördögi körbe. A biológiai
sokféleség csökkenése nagy veszélyeket rejt,
semmilyen állatfaj nem tűnhet el következmények nélkül.
Hogyan tudjuk mégis enyhíteni a problémát? A Pomázi Ökokör idén műfecskefészkek
készítésének ösztönzésével igyekezet erre
választ adni. Március 21-ére közösségi műfészeképítést terveztünk és a program szervezése során egyre nőtt a minket támogatók
tábora, amely óriási erőt és reményt adott a
jövőre nézve. A pomázi Magyar Vár tárt karokkal helyszínt kínált egy fészekkészítő délelőttnek, és nyitottak voltak azok kihelyezésére is. A Hétszínvirág Óvoda összes csoportja
jelezte, hogy szívesen készítene fészkeket
egy-egy délelőtti foglalkozás keretében, majd

azokat ki is helyeznék. A Német
Nemzetiségi Általános Iskola is
nyitott volt műfészkek befogadására, hiszen ott már természetes fészkek is találhatóak,
ami különösen nagy reményt
ad a műfészkek benépesítésére. Az idei tavasz világjárványa sajnos ezt a
kezdeményezést is jelentősen megtépázta.
A fészkek építése megkezdődött, de a közintézmények bezárása, a közösségi találkozók
lehetetlenné válása, korlátozta a lehetőségeket. Így idén kevesebb műfecskefészek kihelyezése valósul meg, mint terveztük, de ezt
mindenképpen szeretnénk bepótolni jövőre.
Egy biztos, így is kihelyezünk műfészkeket,
hármat családi házaknál Pomázon, illetve

fajta, amely az épületek külső
részén építi költőhelyét, a vízszintes plafonhoz kapcsolódva,
egy kis nyílással. Vajon beköltöznek-e ezekbe a műfészkekbe
a fecskék? A tapasztalat azt mutatja igen, de a siker aránya eltérő. Pozitív eredmény leginkább akkor érhető
el, ha a műfészket már természetes fészkek
közelében helyezzük ki, illetve, ha haszonállat van a környéken. Fontos és szükséges a
környéken sárgyűjtő hely biztosítása, amelynek megfelel akár egy nagyobb virágalátétben kihelyezett föld vízzel. A változékony,
szárazabb tavasz is komoly gondot okoz
mostanában a fecskéknek, hiszen nehezebben jutnak a fészeképítéshez szükséges vizes

Csobánkán, és a Magyar Várban körülbelül
20-at. Reméljük, lesz olyan helyszín, amely
be is népesül.
A fecskéket azonban így is nagyon várjuk,
és a helyi fecskeállományt szeretnénk minél
jobban megismerni, ezért hirdettünk meg Facebook oldalunkon (www.facebook.com/pomaziokokor/) egy fecskeváró eseményt, ahol
várunk minden információt, képet, a megérkezett fecskékről. Nagyon jó lenne tudni minél több utcáról, amely benépesült.
A fecskék március végéig megérkeznek, és
elkezdik a fészeképítést, ezért javasolt márciusban, legkésőbb áprilisban a műfészkek
kihelyezése. Április-májusban zajlik az első
fészekalj kinevelése, a második június-júliusban, és ritkán akár egy harmadik költés is
megvalósul és minden alkalommal 4-6 tojást
bújik meg a fészekben.
Pomázon főképp molnárfecskékkel találkozhatunk, hiszen ez a leginkább városias

alapanyaghoz. Ezen felül több fészek kihelyezése is növeli a betelepülés esélyét. A műfészek abban segíti a fecskéket, hogy a 4-5
napos fáradságos munka helyett (amely néha
elegendő alapanyag hiányában különösen
nehézkes) biztos, stabil fészkekbe költözhetnek rögtön, és hamarabb megkezdődhet a
tojásrakás, így költési sikerük növelhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy örömmel
várja ezeknek a kis madaraknak az érkezését
és óvja őket! Várjuk a beszámolókat a hazatért pomázi fecskékről a pomaziokokor@
gmail.com címre vagy Facebook oldalunkon,
és bízunk benne, hogy városunk élen tud járni a fecskeállomány növelésében. Jövőre még
többen térnek majd haza, és tovább tudjuk
műfészkekkel támogatni őket, ezzel egyidejűleg hadat üzenve a helyi szúnyogállománynak.
Farkas Melinda
Pomázi Ökokör
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Ez történt a Német iskolában
„Hogyan tovább?” helyett –
„Hogyan? Tovább!”

Most, 2020 márciusának vége felé, leginkább ez foglakoztatja az emberek többségét,
beleértve a diákságot is! Nekem, tanárnak, a
mindenki által tapasztalt nehézségeken túl,
különlegességeket is hozott a március.
Mik is ezek?
Nosza, zöldüljünk! Iskolánk főépületében
év eleje óta gyűjtjük a feleslegessé vált, vagy
elromlott mobiltelefonokat, az elemet, illetve
szelektíven a hulladékot, március elején pedig elektronikus hulladékot gyűjtöttünk.
Február második felétől, Andi néniékkel,
ismét úszni járt a zömében csipetekből álló,
de nagy csapat. Február végén még tőlük is
csipetebbek lepték el iskolánk főépületét az
immár szokássá vált ovi-suli buli farsangi forgatagában. Volt itt zenés játék, maszkkészítés, fánkevés, néptánc és téltemetés.
Ott vannak tanulóink, Bea néni ösztönzésére, nemzetközi online matematika versenyen is. A Pangea első fordulóját 4 hatodikosunk és 1 ötödikesünk teljesítette sikeresen!
A hónap elején rendeztük meg az alsó tagozatosok versmondó versenyét is. Nagyon
aranyosak és ügyesek, jól felkészültek voltak,
de a következő forduló sajnálatos módon
már elmaradt.
Mind a 10 diákunk nagyszerűen teljesített
a német nemzetiségi szavalóverseny budakalászi, területi fordulóján is. Nagyon örültünk

valamennyi szép szavalatnak! Annak is, hogy
minden kategóriában van továbbjutónk a megyei fordulóba. Az 1-2. osztályosok közül Huber Kincső, a 3-4. osztályosoknál Bagin Hanna, az 5-6. osztályos korcsoportban Simon
Szonja, a 7-8. osztályosok közül pedig Horváth Alexandra és Pető Sára jutottak tovább.

És e versennyel eljutottunk a jelen kritikus,
átmeneti és bizonytalan időszakába. Elsőként az újhartyáni megyei német szavalóversenyt napolták el. Aztán a pomázi németek
kitelepítési megemlékezése következett.
Lukács G. Imre atya celebrálásával a német
nyelvű emlékmisén a Szent István Plébániatemplomban még jelen voltunk, szerveztünk,
koszorúztunk.
Az emlékhelyeken illetve a HÉV-állomáson
és a Német Közösségi Ház falán elhelyezett
emléktáblánál leróttuk tiszteletünket, szere-

peltek tanulóink a német közösség emlékműsorában, felkerestük a temető két sváb
sírparcelláját, mécsest gyújtottunk az elhunytak emlékére, tiszteletére.
És ez volt az utolsó, nyilvános, közösségi
megmozdulásunk. A városi megemlékezés
ugyanis már elmaradt, pedig a 3.a tánccal,
Pető Sára egy pomázi anekdotával és Beleki
Boldizsár szép német szavalattal készült.
A március 15-i ünnepség is szomorkásra
sikeredett, hűvös, csepergős időben, 13-án
mi láttuk csupán élőben Berentei Eszter néni
nagyon szépen felkészített negyedikeseit.
Ilka néni ünnepi szavai sem hangoztak el a
Városháza lépcsőjén.
Azóta online-életet élünk. A tanár e-krétázik és körülveszi magát otthon tankönyvekkel
és linkekkel, tanulóink és családjuk küzd az
elérhetőségekkel, a feladatok megértésével,
fényképek csatolásával, jegyzeteléssel, továbbá mindkét fél csoportokat alakít messengeren és chatel, valamint bőszen nyomogatja a billentyűket, kütyüket és csendben
vagy hangosan szidja a technika ördögét és
persze a vírust (nem a számítógépest)!
Ki tudja, mi mire jó?! Töltsük ki jól az időt,
ismerjük fel és éljünk a másfajta életvitelben
rejlő előnyökkel és bízzunk a Gondviselésben!
Hogyan? Tovább!
Polyák Mária
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Zenesuli diákjainak sikerei
VII. Nemzetközi Zongorafesztivál

A 2020. március 6–7-én rendezett, rangos
nemzetközi versenynek hetedik alkalommal
volt színtere Törökszentmiklós, ahol iskolánkat MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR képviselte
(felkészítő tanára: Gilice Teréz). Az ország
határain innen és túlról érkező fiatalok magas színvonalú produkciókkal készültek a
fesztiválra. Miszkuly Dóra Napsugár, aki
a kaposvári négykezes versenyről érkezett
erre a megmérettetésre, a korcsoport egyik
legfiatalabb versenyzőjeként a nemzetközi
mezőnyben EZÜST minősítést vehetett át a
zsűritől. Így két egymást követő napon (több,
mint 1200 km úttal a háta mögött) két különböző helyszínen, két különböző versenyprogrammal mutatkozott be nagyon szép
eredménnyel.
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Szép eredményeket értek el a TWMI
növendékei

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozóját 2020. 02. 22-én Tahitótfaluban.
A Népház színpadán csaknem 30 kamarazenei produkciót hallhatott a közönség, és értékelt a zsűri. A résztvevő iskolák (Tahitótfalu,
Visegrád, Szentendre, Budakalász, Szigetmonostor és Pomáz) diákjai évről-évre egyre
magasabb színvonalat biztosítanak ennek
a találkozónak. Mint minden évben, idén is
kiemelkedően teljesítettek a TWMI növendékei. Iskolánkból részt vett három hegedűs
csoport Remenyik Gabriella és Holló Judit
vezetésével, egy gitár kvartett Veres Zoltán
növendékeiből, a fuvola együttes Kulin Krisztina irányításával, és a reneszánsz együttes
Fadgyas Gitta vezetésével.
A zsűri különdíját idén iskolánkból a gitár
kvartett, a reneszánsz kamaraegyüttes és a
Vujicsics Tihamér AMI-TWMI közös hegedű
triója kapta.
Gratulálunk az összes résztvevőnek és a
felkészítő tanároknak!

Zenevarázslat Nemzetközi Négykezes
Zongoraverseny

Idén március elején ötödik alkalommal rendezték meg a nagysikerű nemzetközi négykezes versenyt Kaposváron, ahol iskolánkat
3 páros képviselhette. A versenynek ezúttal
Kaposvár adott otthont, ahol több, mint 100
nevező páros mérhette össze tudását. A pomázi zongorista gyerekek is nagyon szépen
helyt álltak, ismét fantasztikus eredményekkel, és életre szóló élményekkel tértek haza.
MISZKULY DÓRA NAPSUGÁR és GILICE TERÉZ a tanár-diák kategóriában ARANY minősítést, SZABÓ DOROTTYA és SZABÓ DOMONKOS a 4. korcsoportban szintén ARANY
minősítést, PÁVÓ ANNA ZSÓFIA és ANTALFY
BALÁZS az 5. korcsoportban pedig EZÜST
minősítést kaptak. A gyerekek felkészítő tanára: Gilice Teréz.
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Adventi Ösztöndíj átadása a Mátyás suliban
Az idei évben egy különleges lehetőséget
kaptak 3. évfolyamos tanulóink. Mindhárom
osztályból 1-1 kisdiák egyszeri ösztöndíjban
részesülhetett a pomázi civilek jóvoltából.
Osztályfőnökeik és pedagógusaik javaslatára
a következő tanulók érdemelték ki a megtisztelő jutalmat az első féléves munkájuk alapján.
3. a osztály: Csillag Dóra
3. b osztály: Németh Flóra
3. c osztály: Strausz Jázmin Noémi
(Sajnos Noémi betegség miatt nem tudott
részt venni a díjátadáson, de ő is megkapta
a jutalmat.)
További eredményes tanulmányi munkát
kívánunk nekik. Szívből gratulálunk mindhárom kisdiáknak és családjaiknak.

Sashegyi iskola hírei
Iskolakuckó

Március 6-án, pénteken, harmadik alkalommal vártuk leendő elsőseinket és szüleiket,
hogy megismerkedjenek a tanítónénikkel.
A játékos foglalkozás nagyon izgalmas volt
a gyerekeknek, eközben pedig az anyukák,
apukák „szülői klubban” ismerkedtek iskolánkkal, a fejlesztő pedagógusok, pszichológus, védőnő iskolai tevékenységével. Egy
kötetlen párbeszéd alakult ki közöttünk,
amely nagyon hasznos volt mindannyiunk
számára. Leendő első osztályainkba várjuk a
művészetek és az angol nyelv iránt érdeklődő
gyermekeket.

minden diák, tanár és szülő számára egy új
helyzetbe. Napok alatt kellett áttérnünk a
virtuális oktatásra, megszervezni ennek a
keretrendszerét. Kollégáimmal együtt elsősorban az online térben kommunikálva 4 nap
alatt felállítottuk az előrehaladás feltételeit.
Zoom-os órák, játékos appok, feltöltés-letöltés, sok-sok elvégzendő feladat hagyományos módon és digitálisan: ezek lettek az új
szavaink. Ebben a helyzetben megváltozott a
pedagógusok szerepe, előtérbe került a diákok felelősségvállalása. Az eddig eltelt napok
azt igazolták, hogy egy izgalmas feladat, egy
más módon elvégzendő tananyag motiválja a
diákokat, elképesztő ütemben haladnak előre. Köszönjük a szülőknek, hogy támogatják
a gyermekeiket, sok pozitív üzenettel bátorítják a pedagógusokat, és ebben a számukra is
nehéz helyzetben segítik az otthoni tanulást!
Kapin Györgyné
m.b. intézményvezető

Népdaléneklési verseny
Bűnmegelőzés óra

Márciusban a Pest Megyei rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával közösen
szerveztünk 9 tanórát diákjainknak. A téma
az iskolai agresszió megelőzése, kialakulása,
következményei voltak. Az interaktív órák
sokat segítenek abban, hogy az előforduló
eseteket a helyén tudjuk kezelni. Borók Nikoletta rendőrőrnagy által tartott interaktív
órák nagyon izgalmasak és aktuálisak voltak.

Digitális oktatás

Március 16-tól a koronavírus járványhelyzet
miatt új korszak kezdődött a magyar köznevelésben. Digitális oktatási térbe kerültünk,

Iskolánkban, 2020. február 25-én zajlott a
felső tagozatos és gimnáziumi népdaléneklési verseny, 36 diák részvételével. A dalos
ajkú fiatal leányok és legények egyéni és
csoportos formációkban mérethették meg
énektudásukat. Igen szép előadásokban lehetett része a háromtagú zsűrinek. A résztvevők így egyéni és csoportos produkcióikkal
is képviseltetik iskolánkat az április végén
megrendezésre kerülő városi népdaléneklési
versenyen.
2020. február 27-én megrendezésre került
80 lelkes versenyző részvételével az alsó
tagozatos népdalverseny is. A nép- és
gyermekdalok zengő futamai betöltötték a
folyosók zegzugait és vidámságot hintettek
a szívekbe. A háromtagú zsűri bronz, ezüst,

arany és kiemelt arany minősítéssel díjazta
a népdalok világában elmerülő versenyzőket.
Horváth Mónika

Pénz7

Iskolánk harmadik alkalommal csatlakozott
a Pénz7 nevű programhoz, amely ebben a
tanévben 2020. március 2-6. között zajlott.
Ennek célja, hogy a diákok alapvető pénzügyi
ismeretekre tegyenek szert, elősegítve ezzel,
hogy pénzügyileg tudatos felnőttekké váljanak. A rendkívüli órákat négy pénzügyi önkéntes (Molnár Szebasztián, Nagy Koppány,
Takács Gábor és Tüske Péter) részvételével
és három tanár (Kapin Györgyné, Márton
Annamária és Balázs József) segítségével tartottuk. A program során a következő témákat
érintettük: Pénzügyi biztonság, Ötletből vállalkozás, Digitális biztonság. Nagyon köszönjük a pénzügyi önkéntesek lelkiismeretes
felkészülését és odaadó munkáját, amellyel
hozzájárultak a leendő felnőtt nemzedék tudásának gyarapításához!
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rész - vagy teljes állásban,rugalmas munkaidőbeosztással,
akár alkalmi foglalkoztatásban is.
Nyugdíjas és pályakezdők jelentkezését is várjuk!
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• ,,A” kategóriás jogosítvány motoros kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Amit kínálunk:
• 5 napos munkahét
• bejelentett, jogszerű foglalkoztatás
• változatos munka, szabadban végzett önálló munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint
Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret,munkaruha
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Pungor Mária tel: (30)772-2848,
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre
Szentend Kossuth Lajos utca 23-25
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás
végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés
ről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

István
Király
Gyógyszertár
Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth utca 15.

Telefon: 06-26-325-462
Nyitvatartás:
Hétfőn és csütörtökön:
7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig
Szombaton: 8–13-ig

A gyógyszertárak vasárnapi
és ünnepi ügyelete
Április
5-én 8–20 óráig
Viktória (Budakalász)
12-én 8–20 óráig
Vörösmarty (Pomáz)
13-án 8–20 óráig
István Király (Pomáz)
19-én 8–20 óráig
Herkules Gyógyszertár (Budakalász)
26-án 8–20 óráig
István Király (Pomáz)
Május
1-én 8–20 óráig
Vörösmarty (Pomáz)
3-án 8–20 óráig
Kőhegy (Pomáz)

Vörösmarty
Gyógyszertár

Kőhegy
Gyógyszertár

Cím: 2013 Pomáz,
Vörösmarty utca 12.

Cím: 2013 Pomáz,
Jankovich Gyula utca 2.
Nyitva: hétfő–péntek:
8–19 óráig
Szombaton: 8–13 óráig

Telefon: 06-26-326-402
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig:
8–18 óráig
Szombaton:
8–12 órág

Szeretné megtalálni
problémáira a megoldást?
Tanácstalannak érzi magát,
elakadt és nem tud
továbblépni?
Jobban meg akarja érteni
önmagát és környezetét?
Ebben segít Önnek a tarot
kártya és a cigány kártya.
A kártyák nyújtotta útmutatással az Ön személyiségére
hangolódva, érzékeny és
intelligens hozzáállással,
partnerként segítek Önnek,
hogy minél teljesebb,
boldogabb életet éljen.
dr. Gócz Andrea
06-30/394-3827

Ez itt
az Ön
hirdetésének
helye!
Az újság
6000 háztartásba
jut el,
és az interneten
is elérhető.

Telefon: 06-26-326-240,
06-26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

Bojler szerviz
Hajdú és olasz bojlerek
javítását, cseréjét,
vízkőtelenítését vállalom
a hét bármilyen napján.
Telefon: 06-30-708-6052
Villanyszerelés

• elektromos hibaelhárítás
• szerelvények (biztosítéktábla,
konnektorok, kapcsolók cseréje)
• fogyasztók szakszerű bekötése
• bojlerek javítása, vízkőtelenítése
• lámpatestek szerelése, javítása

Telefon: 06-30/879-0635

LKe 3-as övezetben,
1435 nm-es
közművesített telek eladó
a református templomhoz
közel, csendes helyen,
szép kilátással.
Telefon: 06-20-373-1676

REDŐNYÖK

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

Biozöldségek
a piacon,
és kosaras
rendszerben!

Megrendelés:

20/498-5672

Napos és előnevelt csirke kapható
a pomázi baromfikeltetőnél
Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig
szombaton: 8–12 óráig
Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.
Telefon: (06-26) 325-869

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2020. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár - Pomáz
II. negyedév

Kedves Pomáziak!
Az utcanévjegyzék elérhető a város honlapján, a www.pomaz.hu címen.
A zöldhulladék gyűjtés időpontjai továbbra is megegyeznek a szelektív hulladékok szállítási napjaival

