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Arany János

Alkalmi vers

Az uj évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!
Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
1853
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Év eleji számvetés

Az év vége az ünnepi készülődésé, az év eleje viszont már alkalmat ad
arra, hogy az elmúlt évet összegezzük. Az ember ilyenkor számot vet
arról, mi is sikerült, mi valósult meg a mögöttünk hagyott esztendőben.
Erről, s ezen kívül a 2018-as tervekről, feladatokról beszélgettünk Vicsi
László polgármesterrel.

- Ha visszatekintünk a 2017-es évre, aligha kell elégedetlennek lennünk…
- Sok mindent tettünk, tehettünk a város fejlődése érdekében. Talán ha csak a két legfontosabb idei beruházást
említem, már látszik, hogy mekkorát is léptünk előre. Az
elmúlt években rendkívül dinamikusan fejlődik a város
lakossága. Minden tekintetben a határainkat feszegetjük,
legyen az infrastruktúra vagy intézményi ellátottság. Ezért
volt hatalmas lépés az új óvoda megépítése és átadása. Ezzel
a következő évekre megoldottuk az óvodai férőhelyek problémáját. Feladatunk az itt élő lakosság komfortérzetének a
javítása is. Ennek okán épült meg városunk első futópályája. Sok mindent kell még tennünk, valószínűleg utol sem
lehet érni a betelepülés mértékét és az ehhez kapcsolódó
igényeket, de törekedni kell rá, hogy megteremtsük az
egyensúlyt. Törekszünk is, s a jövő évben ennek kézzel
fogható bizonyítékaként az új óvoda mellett egy új bölcsödét is átadhatunk. De ne feledkezünk meg arról sem,
hogy a felújított gyermekorvosi rendelőt is átadhatjuk még
ebben az évben, s reményeink szerint a Vróczi út is elkészül
nemsokára. Itt álljunk meg egy pillanatra. A Vróczi út, Béke
út és a hozzá kapcsolódó felszíni csapadékvíz beruházás
több mint kétszázmillió forintba kerül. Ezt önerőből, lakossági pénzeszközök befizetése nélkül nem tudtuk volna
végrehajtani. Ezért pályáztunk Pest Megye Önkormányzatának kompenzációs keretére és nyertünk is 150 millió forintot. Tehát csak az értesítés kézhezvétele és a közbeszerzés
lebonyolítása után tudtuk elkezdeni a beruházást, ez az oka
annak, hogy a szokatlanul csapadékos őszön és tél elején –
sok kellemetlenséget okozva – készül el a beruházás. A
kivitelező Strabag Zrt. nagyon komoly szakmai múlttal rendelkezik, sőt a beruházás közben kiderült az, hogy közel
háromszáz folyóméter hosszan és négy méter mélységig
elődeink úgy harminc-negyven éve szeméttel töltötték fel az
akkor még árokként üzemelő mai Vróczi utat. A megvaló4 Pomázi Polgár

sítást ez sem könnyítette meg, hiszen ezt a szemétmenynyiséget is ki kell termelni, elszállítani és megsemmisíteni.
Remélem, hogy mire az út teljes egészében elkészül és eltelik néhány hónap, már mindenki csak örülni tud az elkészült
útnak.
- Mire számíthatunk 2018-ban?
- Reméljük, hogy rengeteg pályázati sikerre, valamint az
elnyert pályázataink megvalósítására. A legfontosabb és a
legnagyobb is egyben az új bölcsőde megépítése. Emellett
olyan fejlesztésekre is lehet számítani, mint például a Petőfi
utca járdájának megépítése. De, hogy még egy tavaly elkészült fejlesztést is megemlítsek, január hatodikán adhattuk át
a felújított és kibővített gyermekorvosi rendelőt.
- Választási év is a 2018-as… Igaz, a rendszerváltozás óta
idén először nem egy évben kerül sor az országgyűlési és a
helyhatósági választásokra…
- Nagy öröm számunkra, hogy négy évvel ezelőtt a kormány
úgy döntött, s a parlament felhatalmazásával törvénybe is
sikerült foglalni a két választás elkülönítését. Így két cikluson keresztül az önkormányzati mandátumok – legyen az
polgármesteri vagy képviselői – öt-öt évre szólnak. Tehát
legközelebb 2019 őszen valamint 2024 őszén lehet önkormányzati választást tartani. A törvénymódosítás viszont nem
érintette a parlamenti választások időrendét, így vélhetőleg
áprilisban sor kerül az országgyűlési képviselő választásra.
Itt gondolkodom el azon mindig, hogy milyen gyorsan múlik az idő, hiszen alig hagytuk a hátunk mögött a 2014-es
választásokat, s máris itt vagyunk a következő kampányba.
Mindenkinek lehetősége van, hogy demokratikus jogaival
élve eldöntse, hogy kire bízza képviseltét és az ország irányítását. Jómagam természetesen bízom abban, hogy a polgári kormány a harmadik ciklusára is megkapja a választók
felhatalmazását. Hiszen a következő évek legfontosabb kérdése, hogy miként lehet megvédeni a keresztény értékek
alapján felépült Magyarországot.

HÁZUNK TÁJA

Elhunyt Szilárdfy Zoltán művészettörténész,
címzetes esperes

December 20-án, nyolcvanéves korában elhunyt Szilárdfy
Zoltán székesfehérvári egyházmegyés pap, nyugalmazott
plébános, művészettörténész.
Szilárdfy Zoltán 1937. november 6-án született Budapesten. Édesapja Szilárdfy Ernő, gyógypedagógus, édes-

A Pomázi Családsegítő
köszönetnyilvánítása

A karácsony közeledtével a Pomázi Családsegítő is gyűjtésbe kezdett, hogy a krízis helyzetben élő pomázi családoknak tudjanak segíteni! Felhívásukra nagyon sokan mozdultak meg, rendeztek például élelmiszergyűjtést iskolai
osztályokban, de ugyanakkor sok pomázi vállalkozó is adományokkal segítette őket. A Pomázi Családsegítő hálásan
köszön minden adományt, s külön köszsöni a Batz Hungary
Kft-nek a 200 000 Ft, a Netrax Kft-nek és Mozolai Lajosnak
a 200 000 Ft, valamint az Elit SEcuritynek és Fischer Józsefnek a 100 000 Ft adományát, melyből tartós élelmiszereket és tüzelőt tudtak vásárolni! Nagyon szépen köszönik polgármester úr és Princz Erika közreműködését és
segítséget!

anyja Szalai Margit iparművész volt. Teológiai tanulmányait 1956 és 1961 között a szegedi hittudományi főiskolán végezte. Ekkor került kapcsolatba a boldoggá
avatására váró Bálint Sándor néprajztudóssal, aki nagy
hatással volt művészetszemléletére és későbbi kutatásaira.
1961. június 21-én szentelték pappá Székesfehérváron.
1961 és 1965 között Csepelen, 1965-től 1967-ig Nagytétényben, 1967-1969-ben Székesfehérvár–Felsővárosban,
1969-től 1973-ig pedig Székesfehérvár–Belvárosban szolgált káplánként. Adminisztrátor volt Kálozon 1973 és 1976
között, majd plébános ugyanott 1976-tól 1993-ig. 1993 és
2000 között betegszabadságon volt; 2000-től nyugállományba vonult. 1986-ban címzetes esperes lett. Művészettörténeti tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol 1981-ben végzett, és 1985-ben doktorátust szerzett. 1989-től a Képzőművészeti Főiskolán
/Egyetemen a keresztény ikonográfia óraadó tanára volt,
de tanított az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen is. A barokk művészet legkiválóbb ismerői
közé tartozott. Különös figyelemmel kutatta a magyar
szentek tiszteletének művészeti emlékeit. A keresztény
ikonográfia területéről számos könyv és tanulmány nemzetközileg is ismert és elismert szerzője, számos konferencia előadója volt. Gazdag műgyűjteménye Székesfehérvárra került. Végakarata szerint Pomázon temették el.

Nagycsaládosokat
ajándékozott meg az
Elit Security és a
Pomázi Polgárőr Egyesület

Immár nyolcadik alkalommal választhatott ki az önkormányzat olyan pomázi nagycsaládosokat, akik számára az
Elit Security a Pomázi Polgárőr Egyesülettel karöltve karácsonyi ajándékokat adott át. Az ajándékozáson Vicsi László
polgármester köszöntötte a megjelent családokat és
köszönte meg a két szervezetnek, hogy évről évre megajándékoznak nagycsaládosokat. A kiválasztott családok egyegy Auchan ajándékutalványt kaptak, s emellett a gyerekek
is átvehették a csomagjukat Verebes Istvánnétól, a
Polgárőrség vezetőjétől, valamint Fischer Józseftől, az Elit
Security tulajdonosától. Az óévben még ajándékot adott, az
újévben viszont ajándékot kap az idén 25 éves Pomázi
Polgárőrség, akik a polgármester elmondása szerint a kerek
évfordulóra egy új szolgálati autóval gazdagodnak.
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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.

Megújult a pomázi
Gyermekorvosi
Rendelő

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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December 19-én Vicsi László polgármester, valamint a
hivatal műszaki vezetése, az ÁNTSZ képviselői és a kivitelező közösen tekintették meg a felújított orvosi
rendelőt, mely összességében 40 millió forintból valósult
meg.
A felújított Gyermekorvosi Rendelő számára bútor és egyéb
berendezésre 5 millió Ft-os költségkeretet szavazott meg a
képviselő-testület többsége még 2017. november 18-i ülésén
a már meglévő 35 millió forint elnyert támogatási összegen
felül. Mint arról korábban már beszámoltunk, városunkban
a növekvő létszám miatt egyre több egészségügyi létesítményre és azok fejlesztésére van szükség. A sok munka szemmel láthatóan meghozta gyümölcsét, hiszen az új rendelő
szép, modern, igényes és hangulatos.
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A hulladék szállítás időpontjai nem változnak!

Tisztelt Pomázi Polgárok!
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 szállítják el.
A korábbi vállalkozóval (Szentendrei Városi Szolgáltató
Rt.) az Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelve kellett szerződést bontania (tekintettel arra, hogy az, az újonnan előírt jogszabályoknak nem
felelt meg) és ennek következőben kellett új szolgáltatót
is választania.
Tekintettel, hogy új szolgáltatóról van szó előfordulhat,
hogy a szállítás eleinte a nap folyamán késve végzik el, ezért
elnézésüket és szíves türelmüket kérjük! Ahol a hulladékgyűjtő a nap folyamán 16 óráig nem kerül kiürítésre kérjük,
hogy hagyják kint, vagy a következő na-pon ismét helyezzék ki, segítve a vállalkozó munkáját.
Reméljük, a későbbiekben zavartalan lesz a szolgáltatás!
A Zöld Bicske Kft. elérhetőségeit és további információit itt
találhatja: http://www.zoldbicske.hu/ugyfelszolgalat/eleresinformaciok/, 2060 Bicske, Csákvári út 45. info@zoldbicske.hu, telefon: +36 22 350 111 hétfőn 8 és 16, szerdán 7
és 19, pénteken 8 és 12 óra között
Amennyiben új szerződést szeretnének kötni, vagy egyéb
bejelentésük van a szolgáltató felé, a fenti elérhetőségeken

Kapcsolatunk az
Élelmiszerbankkal

Az Önkormányzat 2011 óta áll szerződésben az Élelmiszerbankkal, a megkötött szerződés alapján az első 5 évben heti
egy alkalommal kaptunk élelmiszer adományt.
2016. január óta a szerdai adomány napokhoz a keddit is
megkaptuk. Továbbra is az aznap lejárt élelmiszert hozzuk el
este 8 magasságában és osztjuk ki az Idősek Napközijének
étterménél. A szállítólevelek bizonysága alapján megállapítható, hogy a 2017-es esztendőben közel 11000 kg – azaz 11
tonna - élelmiszert osztottunk szét. Az adományt átvevők
listáján 700 név található, ez mintegy 250 pomázi családot
érint. Ezúton is köszönöm segítőimnek a kitartó közreműködést. A heti kétszeri szállításban és rakodásban Kiss László, a
szerdai osztásban Koncz Szilvi segít. A lehetőségnek megfelelően tovább folytatjuk ezt a fontos és népszerű tevékenységet. Ezúton kérem a város minden lakóját, ha a környezetében él kisnyugdíjas, nagycsaládos vagy más okból szerény
jövedelmű lakótárs, annak nevét és telefonszámát küldjék/
adják le a titkárságon, hogy felvegyük a megsegítendők
listájára. Ezúton köszöntöm a város minden lakóját és kívánok
a 2018-as esztendőre egészséget, békét és boldogságot!
Halászné Gambár Mária
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

tudják elérni. A szolgáltatással kapcsolatos további problémákat kérjük a hivatal pomaz@pomaz.hu központi E-mail
címére jelezzék. 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. További információkat a
korábban megszokott formákban is közzétesszük a pomaz.hu weboldalon, közösségi oldalainkon, Pomáz Tv-ben,
szórólapokon, városi hirdető táblákon. 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 Pomáz TV
közérdekű közleménye
Tájékoztatjuk minden jelenlegi és leendő nézőnket,
hogy a Pomáz Televízió 2017. december 8-tól megtalálható az IPTV–én is a 247-es programhelyen.
Ezúton köszönjük az elmúlt időszakban tanúsított
türelmüket és aggódó telefonjaikat. Hosszas tárgyalás
sorozat után sikerült megállapodni a Pomáz Televíziónak és a Telekomnak a műsorszórás bővítéséről.
Az IPTV-vel rendelkező nézőinknek csak annyi a
dolga, hogy egy új csatornakeresést indítsanak el
készülékükön. Az új találatok között pedig megtalálható lesz a Pomáz Televízió is. Egyúttal tisztelettel
megkérjük Önöket, hogy amennyiben ismernek környezetükben olyan lakókat, akik érdeklődnek a Pomáz TV műsorai után, hívják fel figyelmüket a Pomáz
Televízió új, bővített lehetőségéről.
Erményi Csaba
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A Pomázi Advent fénye

A Pomázi Advent Fénye élénken élhet bennünk, hiszen a
programok kivételes élménnyel szolgáltak.
Negyedik éve, hogy az adventi időszakra ünnepi díszbe
öltözik a Pomázi Városháza előtti tér. Alkalmi fénykapuk
születnek, az óriás fenyőkre fényfüzérek kerülnek, megelevenedik a a Betlehemi jászol. A vasárnapi gyertyagyújtásokon neves előadók, forró tea, karácsonyi finomságok és
varázslatos fényfestés várta az érdeklődőket. Vendégünk
volt Kovács Nóri, a 2017-es év énekesnője, Magyar kulturáért - díjas előadó, a Népművészet ifjú mestere, Miller
Zoltán a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével
kitüntetett Emerton díjas, többszörös aranylemzes színészénekes, Borbély Mihály Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas
zenész, a Vujisics együttes alapító tagja és zenész barátai:
Bognár Szilvia a Népművészet Ifjú Mestere, Emerton-díjas
folkénekes, valamint Tálas Áron Junior Prima-díjas zeneművész, végül pedig Jézuska karácsonyi mézeskalács-meséjével a Trambulin színház. Tekintve, hogy Advent utolsó
vasárnapja szentestére esett, a városi koszorú negyedik
gyertyáját már program-mentes környezetben gyújtotta meg
Vicsi László polgármester.
Az adventi gyertyagyújtások mellett idézzük fel a hagyományos Mikulásvárót, melyen több száz kisgyermekes család jelent meg a városháza parkjában. A Mikulás érkezéséig
Szmirnov Kriszta dalaival hangolódtunk, mígnem a csöppségek örömére begördült a Mikulás-vonat, telis-tele ajándékkal.
A művelődési ház Karácsonyi vásárán kellemes belső térben
gazdag kínálat, vendégváró falatok és sokszínű színpadi műsorok szórakoztatták a vendégeket.
Pomáz Város nem mindennapi ajándékának tekinthető Révész Sándor teltházas koncertje, melyre a pomáziak személyes regisztrációt követően juthattak kedvezményes belépőkhöz. A Generál, a Piramis és a Révész lemezek slágerei
akusztikus hangszereléssel, pazar zenei élményt nyújtottak.
Bízvást kívánhatunk az előttünk álló időszakra is élményteli
Bolddog Új Évet!
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A mátyás suli karácsonyi műsora

Meghitt karácsonyi hangulatot köszönhetünk a 6.a osztálynak, akik Szemerei Eszter és Zsíros András: Minden idők
legszebb karácsonya című színdarabját mutatták be
iskolánknak. Az előadás során egy fantasztikus időutazáson
vehettünk részt a szereplőkkel együtt, akik felejthetetlen
élménnyel ajándékozták meg a nézőket. A színdarabot

Adventi gyertyagyújtás
a Mátyásban

Idén másodszor hívtuk iskolánk tanulóit és szüleit közös
gyertyagyújtásra az iskola udvarára. A nap folyamán feldíszítettük a karácsonyfát és mécsesek százaival varázsoltuk
ünnepivé az udvart. A meghitt hangulatról a tanári kar és a
gyerekek éneke gondoskodott. Az igazgató bácsi meggyújtotta a gyertyákat és áldott békés karácsonyt kívánt mindenkinek.
Meg szeretnénk köszöni minden kollégának, a technikai
dolgozóknak, az SZMK-nak és a támogató cégeknek,
(AUCHAN BUDAKALÁSZ,VINITREND KFT., SODEXHO KFT), hogy segítettek az ünnepség megrendezésében!
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Pásztor Csilla volt tanítványunk éneke zárta, akit zongorán
kísért Pásztor Tünde 7. c osztályos diákunk. Köszönjük az
élményt és gratulálunk a színdarab rendezőjének, Bruckerné
Mikula Ildikónak a tehetséges diákjaihoz és a nagyszerű
rendezéshez!

Karácsonyi hírek a német suliból

A december a gyerekek egyik kedvenc hónapja. Mesével,
varázslattal, várakozással teli hangulatban készülünk az
ünnepre. Az iskolarádióban karácsonyi zene szól, az
osztálytermekből mézeskalács és sült alma illat lengi be
az iskolát. Mindent megteszünk azért, hogy ne csak az
épületeket, osztálytermeket, hanem a lelkünket is díszbe
öltöztessük karácsonyra.
Iskolánkban több évtizedes hagyománya van az adventi
éneklésnek. Nálunk adventi hétfők vannak, ahol meggyújtjuk a gyertyát, és közösen éneklünk.
Az ünnepi készülődés adventi barkácsdélutánnal folytatódott. Az évek óta megrendezett alkotódélutánba a szülők,
nagyszülők is aktívan besegítenek, és apró tárgyakat készítenek a gyerekekkel.
Megkezdődtek ovi – suli buli foglalkozásaink. Decemberben a kicsikkel is mézeskalácsot sütöttünk.
Természetesen a Mikulás is ellátogatott hozzánk. December
6-án a DÖK meghívására a bejáratnál szaloncukorral fogadta az iskolába érkező gyerekeket és felnőtteket. Ez min-

denkinek mosolyt csalt az arcára, és egyben gondoskodott
arról, hogy a nap vidáman induljon. A kiválasztott gyerekek
ebben az évben is megkapták a testvérvárosunkból, Oberhausen -Rheinhausenből érkezett ajándékokat is.
A sportot se hagyta figyelmen kívül a Mikulás bácsi. Alsó és
felső tagozaton is megrendeztük a Mikulás-kupát, ami
sorversenyekből álló játékos küzdelem volt, természetesen
ajándékkal a résztvevőknek. Sőt, még a lelkes szurkolóknak
is jutott szaloncukor.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a gyerekek megtanulják az ünnepi időszakban, hogy az örömszerzés, a
mások megajándékozása milyen csodálatos dolog. Ezért 4.
osztályosaink Mikulásváró műsort adtak a közeli óvodákban, a kicsik nagy-nagy örömére.
Alsó tagozatosaink színházlátogatást tettek a helyi Művelődési házban.
A felsősök Szentendrére mentek, a Karácsony Múzeumba,
aminek a Hubay Ház ad otthont. Légies balerinák, áttetsző
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csipkék, csillogó cseh üvegdíszek, leheletvékony csüngők,
bohókásan kanyargó girlandok, nagy orrú, nagy sapkájú
apró manók, pimasz koboldok és dámák, tündérek, Mikulás
figurák, kukoricacsuhé alakok és különböző betlehemek
ejtettek ámulatba minket minden szegletben.
Elindult a téli korcsolyázás. A téli időszakban külön busszal
kíséri Trakperger Andi néni a gyerekeket a korcsolyapályára, ahol kipróbálhatják ezt a téli sportot.
Karácsonyi vásárt tartottunk december 21-én. A gyerekek a
maguk készítette apró tárgyakat, régi játékokat árulva szereztek egy kis zsebpénzt, hogy azzal családtagjaiknak vásároljanak apró meglepetéseket.
December 22-én délelőtt az iskola minden osztályából
válogatott kis csapat adott elő betlehemes műsort. A műsoron jelen volt Szlávikné Katona Mária a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csűry Csaba és Ottó a
Vitézi Rend képviseletében. Az előadás végére megérkezett
a Jézuska. A nemzetiségi önkormányzat ajándékát Szlávikné
Katona Mária adta át, 10 darab számítógéphez csatlakoztatható hangfalpárt, amivel még élvezetesebb a nyelvtanulás. A
Vitézi Rendtől pedig német nyelvű történelmi könyveket
kaptak a gyerekek.
Délután egy verssel, közös énekléssel, finomságokkal meghitté tett, beszélgetős tanári karácsonnyal köszöntünk el a
2017-es évtől.
Magam részéről ezúton is köszönöm szépen minden kedves
kollégámnak az éves munkáját, minden támogatónknak a
segítséget, és kívánok minden olvasónak nagyon boldog új
évet!
Balog Ilona Katalin intézményvezető

A Vitézi Rend karácsonyi könyvadománya

A Vitézi Rend magyar alapítású rend, amelyet 1920-ban
alapítottak. Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá,
akik harcokban, vagy esetleg egyéb módon tűntek ki a
magyar nemzet szolgálatában. Napjainkban kiterjedt karitatív tevékenységet folytat, és felajánlást tett iskolánknak
és a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak német
nyelvű könyvek adományozásának ügyében.
Mind az iskola, mind az önkormányzat örömmel fogadta a
felajánlást, hisz számunkra igen értékes könyvekről volt
szó. Az ünnepélyes átadásra a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános iskola karácsonyi ünnepségén került sor, amit
megtisztelt jelenlétével vitéz Csűry Csaba és vitéz
Kürtössy Ottó.
Az adományt Szlávikné Katona Mária a PNNÖ elnökasszonya és Balog Ilona Katalin a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola igazgatója vette át.
Köszönjük szépen!
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Adventi készülődés

Az adventi időszakban a Sashegyiben is elindult a közös
készülődés. Mi is meggyújtottuk minden héten a soron következő adventi gyertyát. A gyerekek már előre készültek a
alkalomakra. Az első gyertyát egy alsós kisfiú, a legutolsó
gyertyát egy középiskolás nagyfiú gyújthatta meg, és közben énekeltük: Mennyből az angyal, Kiskarácsony, nagykarácsony, Betlehem, Betlehem, Ó, gyönyörű szép… Megható volt látni, ahogy kicsik és nagyok lelkesen várták a
gyertyagyújtást hétről hétre. Majd utolsó héten feldíszítettük
a sasis karácsonyfát is, melyet idén a 4.b osztály varázsolta
elénk.
Nagy Koppány Lászlóné

14 Pomázi Polgár

Szalagavató 2017

Iskolánk 2017/2018-as Szalagavató Ünnepségét 2017. november 24-én rendeztük meg. A helyszín a szentendrei PMK
volt. Hosszas készülődés előzi meg ezt az alkalmat, mely
minden végzős diák számára meghatározó esemény. A
diákok szeptembertől megkezdik a felkészülést, hiszen két
táncot is előadnak ezen az eseményen. Az osztálytáncot
különlegessé tette, hogy maga az osztályfőnök, Varga Nimród Attila tanár úr is aktívan részt vett benne. A keringő igazi
báli hangulatot varázsolt a nézők közé. Minden szembe
könny szökött a gyönyörű ruhákba öltözött lányok és az elegáns fiúk tánca láttán. A Szalagavató ünnepség mindenkori
szervezői a 11 évfolyam tanulói. Köszönjük nekik az idei
szép műsort és szervezést. A 12-es diákjainknak eredményekben gazdag érettségit kívánunk, és sikeres felvételit!
Nagy Koppány Lászlóné

SZÜLőKLUB

Diszlexiáról, diszgráfiáról szülőknek

Mit jelent a szó: diszlexia?
A kifejezés két tagból áll, az egyik a görög eredetű
"disz", amely nehézséget jelöl, a másik a "lexia" a szintén görög eredetű "lexis" szóból, amely "szavakat, beszédet" jelent. Tehát szó szerint is a szavakkal kapcsolatos zavarról van szó, de ma már tudjuk, hogy a diszlexia ennél jóval összetettebb jelenség.
A diszlexia gyűjtőfogalom, viszonyfogalom. Mind tüneteiben, mind oki hátterében nagyon eltérő jelenségeket
azonosítanak olvasási zavarként. Legtöbbször nem is olvasási zavarról, hanem olvasástanulási zavarról kellene beszélni. A diszlexiás gyermek megtanul olvasni, csak ez a tanulási folyamat zavart, illetve olvasási technikájuk más, mint
az iskolákban elfogadott norma.
A diszlexiás gyermek értelmi képességeihez, az iskolában és
otthon befektetett gyakorlás mennyiségéhez, módszertani
lépésekhez képest feltűnően elmarad az olvasás, írás megtanulásában. Nem képes arra, hogy az olvasást és az írást a
szokott módon elsajátítsa. Leegyszerűsítve: diszlexiásnak
azt tekintjük, aki sok hibával, lassan olvas, és a szöveget
sem érti pontosan.
Milyen tünetek jellemzik a diszlexiát?
• gyenge írás, olvasás, helyesírás,
• bizonyos nyelvi feladatokban megoldásbeli problémák,
• tér-irány zavar (jobb-bal tévesztés) mutatkozik,
• betűtévesztések, betűcserék
• szótagkihagyások, betűmegfordítás
• rossz artikuláció
• szűk szókincs
• nehezen fejezi ki magát, nehezen tanul verset, szöveget
A diszlexia azonosítására egyre több vizsgálati módszer áll
rendelkezésünkre, a mindennapokban a legbiztosabb a tüneti módszer.
A diszlexia nem betegség. Gyűjtőfogalom, amely az olvasás-tanulás zavarait jelenti. A tanulási rendellenességekkel
küzdő gyerekeknek szükségük van egy sajátos információfeldolgozási mód elsajátítására, amelyet egész életükön
keresztül használniuk kell. Szerencsére legtöbbjük egyéni
technikát alakít ki, kompenzálva egyéb hiányosságaikat.
Például a verset hallás útján tanulja hangfelvételről, vagy a
megtanulandó vershez rajzot készít.
A diszlexiás gyerekek nem fogyatékosak, nem is eszükkel,
szorgalmukkal van a baj, csupán azokon a területeken, ahol
a rendezettség fontos szerepet játszik, sok akadályba ütköznek. Másrészről viszont rendkívül kreatívak, intelligenciájuk semmivel nem marad el az átlagtól, sőt gyakran magasabb is annál.

A diszlexia kialakulásának oka lehet családi eredetű, örökletes, a születés körüli sérülésekre is visszavezethetőek (pl.:
középfültő-gyulladás), de lelki probléma is előidézheti - kisgyermekkorban ért trauma: szülő elvesztése, átszoktatás bal
kézről jobbra.
A diszgráfia gyakran társul a diszlexiával. Tünetei megnyilvánulnak az íráskészség gyengeségében, valamint helyesírási hibákban.
Az íráskép rendezetlen, a betűk formája szálkás, szögletes.
Sokszor nem tudja a gyermek követni a füzet vonalait, hol
alá, hol fölé csúszik a ceruza. A szavak egymás közötti
távolsága változó. A betűk formája ugyanolyan betűnél is
különböző lehet. A sorok időnként fölfele haladnak, vagy
éppen lefelé, az egész sor hullámzik. Görcsös, sok esetben
hibás a ceruzafogás. A diszgráfiás rányomja az írószert a
papírra. A vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűket öszszetéveszti (v-u; a-o; b-h).
A helyesírási hibák között igen gyakori, hogy a hosszú és
rövid mássalhangzókat nem tudja egymástól megkülönböztetni - kettőz ott, ahol nem kéne, és rövid mássalhangzót
ír ott, ahol hosszút kéne. Ugyanez vonatkozik a magánhangzókra is - elfelejti kitenni az ékezetet (ez a gyakoribb),
vagy éppen fölöslegesen használja.
A hagyományos írásmód ly-j megkülönböztetése, alkalmazása különösen nehéz a számára. Másoláskor betűnként,
jobb esetben 2-3 betűnként írja le a szöveget. Írástempója
ilyenkor még lassabb, mivel hol a másolandó szöveget, hol
a füzetét nézi. Diktáláskor gondolkodnia kell a hallott betű
formáján, nem mindig tudja az adott hangot azonosítani
annak írott képével, nehezen idézi fel annak a betűnek az
alakját, amit le kell írnia. Mivel lassan dolgozik, lemarad. A
szavak végét elhagyja, belőlük betűk, szótagok maradnak
ki; a mondat egy része is hiányozhat. Máskor viszont a
leírandó szóba az előzőekben hallott szótagokat illeszti be,
megfordítja a szótagokat (lemegy-elmegy). A szavakat nem
választja el szóközökkel, összeírja azokat. A mondatokat,
tulajdonneveket kis kezdőbetűvel kezdi.

Mind a mondatrészek között, mind a mondatok végén
elmarad a központozás. A nyelvtani műveletek megértése,
megjegyzése, alkalmazása is problémát jelenthet. ( Forrás:
WIKIPÉDIA )
Egervári Lilla
gyógypedagógus
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Valóra vált álom

Lugosi Orsi, a világbajnok pomázi sport model Las
Vegasban járt, ahol aktuális világbajnokként kvalifikálta magát a sportági olimpiára.
- Hogyan vált valóra az álom?
- A vegasi olimpiára két féle képen lehetett kijutni: a szövetség által szervezett Elit Tour versenysorozaton elért helyezések és az Eb, vagy vb. cím alapján. A szövetség viszont
csak azoknak a kiutazását támogatta, akik az Elit Tour-révén
kaptak lehetőséget. A mi sportágunkban viszont nem állnak
sorban a szponzorok.
- Végül mégis csak sikerült.
- Sógornőm lelkesedésének köszönhetően nekiláttunk a
gyűjtésnek. A siker elsősorban Pomáz Város önkormányzatának és Vicsi László polgármesternek köszönhető, aki
tudván, hogy az élsportolók versenyzéséhez szükséges feltételek megteremtése milyen akadályokba ütköznek, igen
nyitottan állt a dologhoz. A családomon kívül a Luzso-Car
Kft és a Netrax Kft. önzetlen támogatásáért tartozom köszönettel!
- Miben volt más ez a verseny, mint az eddigiek?
- A pózok bemutatása minden versenyen egy megadott
szabályrendszer szerint történik. Itt annyiban volt különb-

Elkészült a világítás

A városnapon került átadásra a Szelistye városrészben található futópálya, melyet azóta sok pomázi használ napi rendszerességgel. Már a városnapon elhangzott az a polgármesteri
ígéret, hogy a lehetőség szerint minél hamarabb elkészül a
pálya világítása is, mely különösen a téli időszakban fontos a
rövidebb nappalok okán. Nos, az ígéret még tavaly decemberben meg is valósult, s immár az esti órákban is bátran használható a futópálya.
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ség, hogy a versenyzőknek félperces összefoglaló beszédet
kellet mondaniuk angolul saját fitness filozófiájukról. A
mezőny mérhetetlenül erős volt. A backstage-ben, ahol a
színpadra lépés előtti perceket töltik a versenyzők, már mindenki méregeti a vetélytársakat. Az érzés nem hétköznapi!
Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek és mégis ott a kétely,
hogy tényleg itt a helyem?
- Milyen volt a verseny hangulata?
- Eléggé megviselt a sok utazás és az időeltolódás, de mivel
még sosem jártam Las Vegasban, az egész miliő magával
ragadó volt. Hihetetlen méreteket ölt minden. Az épületektől
az autókon át a terekig egészen a szendvicsig minden supersize és XXXL. Maga a verseny is más hangulatban zajlott,
mint amiken eddig voltam. Igazi amerikai, valóságos hatásvadászat, hangos zenével és hatalmas ovációval.
- Milyen kategóriákban indultál és milyen eredményeket
sikerült elérni?
- Két kategóriában neveztem, az egyik a Sport model, amiben világbajnok is lettem illetve egy kategóriával feljebb, az
izmosabb Figure-ban. A célom hogy, bekerüljek a top 5-be,
sikerült is: két kategóriában is dobogóra állhattam.
- A sikerek hatására miben változott az életed?
- Engem még mindig zavarba ejt, ha beszélnem „dicsekednem” kell az eddig elért eredményeimről. Tisztában vagyok
azzal, hogy az emberek azt gondolják egy sikereket elért
emberről, hogy teljesen más világban élnek, pedig csak egy
dolog különbözik szerintem, ami a gondolkodásban rejlik.
Változásként élem meg, hogy megpróbálok élni a lehetőségekkel. Különböző vonatkozású, más és más profillal
rendelkező cégek keresnek meg együttműködésre.
- Hogyan tovább?
- Ha a versenyzéssel kapcsolatban kérdezik ezt tőlem, akkor
nem tudok határozott választ adni. Talán ezt az érti meg
igazán, aki vett már részt ilyen versenyen. A sok fájdalom és
lemondás ellenére van benne valami vonzó. Tapasztalataim
az évek során letisztultak, összegződtek. Szeretném kihasználni a tapasztalataimat és minél több embernek segíteni
megtalálni az utat az egészséges életmód és a sportolás öröme felé. Régóta vágytam egy olyan helyre ahol nem a szezonális gyúráson van a fókusz, hanem az egészség megőrzésen. Budapesten kivételes életpályát befutott edzőkkel a
Sprinday Healt clubban találtam meg azt a helyet, ahol az
elvek fedik a valóságot. Úgy gondolom, egy edző és sportoló kapcsolata nem egyszerűen csak munkakapcsolat, hanem
ezen túlnő. Éppen ezért próbálom pomázi vendégeim igényeit is kiszolgálni majd ezek után is.
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Oberhauseni Mikulás a
Karitász Házban

December 6-án a Karitász Házba is megérkezett a Mikulás,
aki testvérvárosunk, Oberhausen-Rheinhausen ajándékát
osztotta ki a gyerekek számára. Személyesen Martin
Buechner polgármester úr és Wolfgang Deutsch, az oberhauseni Kultur- und Förderverein egyesület képviselője
hozták el november végén az oberhauseniek által cipős
dobozokba csomagolt és összegyűjtött ajándékokat. Pomáz
oktatási, nevelési és szociális intézményei által javasolt
gyermekek és testvéreik, összesen mintegy 530 fő közel 300
családból részesült az ajándékokból. Pomázi testvérvárosunknak köszönet a több mint 15 éven át tartó lelkes támogatásért.
Földiné K.Klára, Szent Miklós Alapítvány

Révész Sándor Pomázon

Tizenhat éves korától profi énekes. A Tűzkerék, a Generál,
majd a Priamis frontembereként egy ország imádta, mégis
hosszú évekre eltűnt a hazai nyilvánosság elől. Amikor viszszatért saját névvel, új hangzással, újra a csúcsra ért. Révész Sándor a magyar rockzene egyik „nagy öregje” régivágású fickó: nincs tv-je, mobilja, nem szerepel celeb műsorkban. Egyszerűen csak zenél és megtölti a koncert termeket.
- A hatvanas években nem volt még mobil telefon, Internet, a
TV nem adott műsort hétfőnként. Hogyan lehetett mindezek
hiányát áthidalni a pályakezdésben és általában a pályán?
- A mi generációnk azokkal a lehetőségekkel gazdálkodott,
amelyek számára megadattak. A Szabad Európa rádió, a Rádió
Luxemburg zenei műsorait fürkésztük, és minden olyan, nagylemezeken már itt-ott beszerezhető zenei anyagot felkutattunk,
amin keresztül bebocsátást nyerhettünk a zenei világ nagyjai
által művelt birodalomba; gondolok itt, többek között, a Rolling Stones-ra, a Beatlesre, később a Led Zeppelinre, a Pink
Floydra és az Aerosmithre. Feltaláltuk magunkat a szűkös hozzáférési lehetőségek közepette is; például rendszeresen felhívtam a barátomat, és egész délután a Taste vagy a Cream albumait hallgattam, szalagos magnóról bejátszva. Akkoriban nem
voltak percdíjak. Mindent megosztottunk egymással, minden
fontos zene, hír eljutott hozzánk. Amikor 1968-ben egy éjszaka a Szabadság szálló előtt Steve Winwoodot láttuk álldogálni,
mi, éppen arra ődölgő tizenéves magyar kiscsávók, pontosan
tudtuk, ki ő. Sem a Kisstadion-béli koncertjén, a Traffickel - a
rock nagyjai közül ők jöttek el elsőként Magyarországra! -,
sem velünk beszélgetve nem érzékelhette, hogy vasfüggöny
választaná el tőlünk; épp annyira képben voltunk az addigi
életművét illetően, mint a szabad világban élő kortársaink, ha
nem még jobban. A rólunk szóló hírek az ország határain belül
ugyanígy elértek bárkit, akit érdekelt a rockzene; ezzel a kérdéssel nem is foglalkoztunk, egyszerűen tettük a dolgunkat. A
zene térfogatában éltünk, impulzusok megtermékenyítő
erőterében, és zenéltünk. Sok lendítő erőt kaptam pályám kezdetén a mindenkori pályatársaimtól, már első amatőr zenekaromban is, de főleg a Generál zeneszerzőitől, majd társaimtól, a Piramisban. Ezeknek a zenekaroknak a zeneszerzői
kiaknázták a talán általam még nem is tudatosított képességeimet.
- Gyerekként ellent tudott állni a pillecukornak? Mi történt
ha azt mondták, ez most a tiéd, de ha vársz egy órát, kettőt
kapsz?
- Nincsenek róla emlékeim. Sohasem fogom viszont elfelejteni
a tepsiben sült mákos-diós-lekváros tésztát, amit áldott emlékű
nagymamám nagy hozzáértéssel és szeretettel készített el; nehezen álltam volna neki ellent, de szerencsére erre soha sem
volt szükség, mindig annyit ehettem belőle, amennyi jólesett.
- Milyen volt a 80-as években imádott rock-zenésznek lenni?
Mi hiányzott mégis, miért ment el külföldre?
- Közönségünk fáradhatatlan lelkesedése óriási ösztönző erőt

INTERJÚ
jelentett és jelent az alkotásban, folyamatosan újabb művekhez
kínálva, mintegy alapszövetül, értő és érző befogadó közeget.
A mai napig élvezem a zenebarátok ragaszkodását; nagyon
remélem, hogy a dalok, koncertek teljességgel viszonozzák
hűséges szeretetüket, ami életem egyik kedves éltető eleme.
A Piramisból való kiválásom után létrehoztam, minőségi zenét
játszó zenészekből, egy együttest; a Parázs-koncertek hangzásához tudnám leginkább hasonlítani a zenét, amit megszólaltattunk. A velük készített hanganyaggal felkerestem az akkor
egyetlen és teljhatalmú magyarországi lemezkiadót. Ők még a
Piramis énekesét látták bennem, aki a csúcson kilépett a
zenekarból; nem értettek se engem, se az új hangképet, amivel
előálltam. Elutasítottak. Ez azt jelentette, itthon nem maradt
számomra megfelelő mozgástér. Klubokban ugyan játszhattunk volna, de ehhez nem éreztem kedvet; inkább éltem az
adódó lehetőséggel, és kimentem dolgozni egy világjáró hajóra, ami nemcsak óriási élettapasztalatot adott, szakmai
kalandozás is volt egyben, amiből tanulni lehetett.
- Miért nincs nemzetközi rocksztárunk?
- Erre nem tudok válaszolni, sok egyéb tényező mellett talán
elsősorban nyelvi okok irányába kutakodnék, ha foglalkoztatna a kérdés.
- Magyarország egy nagy falu: hogyan fogadták a visszatérést? Léphetünk-e többször ugyanabba a folyóba?
- 1985-ben keresett meg a lemezgyár azzal, hogy szorgalmaznák az együttműködésemet Presser Gáborral, egy album erejéig. Így tértem vissza, egy nagyon szeretetre méltó, színvonalas szólólemezzel, amit ki-ki a maga rám irányuló
elvárásainak megfelelő lelkesedéssel fogadott. A folyós utalásodat nem tudom értelmezni; nem a régi Piramis-dalokat
énekeltem a régi formációval, ugyanúgy, bár sokak szerint az
lett volna igazi visszatérés. Ellenkezőleg, a Révész Sándor
címmel megjelenő album egyértelmű továbblépést jelzett.
- ’92 decembere frenetikus volt: öt teltházas BS-koncert! A
Nem tudtam, hogy így fáj c. dalával Cannes-ban lépett fel,
aztán újra csend. Vélhetően Révész Sándor a legnagyobb
újrakezdő. Mi okozta a töredezettséget? A célba vetett hit hiánya, vagy a kétség a célhoz vezető útban?
- Én 1992-ben és később is hajlandó lettem volna egykori
Piramisos társaimmal valami új dologba fogni, de a többiek
részéről, és itt főleg a zeneszerzőkre gondolok, nem tapasztaltam semmi ígéretes aktivitást ez ügyben. 1993-ban jelent meg
egy albumom, Révész 1993 címmel, 1994-ben pedig a BS-ben
adtam szóló koncertet. Jól sikeredett, de már akkor is éreztem,
hogy a szólópálya nem az én világom; sokkal jobban vonzott
a csapatmunka. Ugyanebben az évben kaptam egy állami elismerést (A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje/ polgári tagozat – a szerk.), ami komoly megerősítés volt, utólag
úgy látom, kompenzációja is a korábbi „központi” elutasításnak.
- A csend nálam sohasem elveszettséget, semmittevést jelentett, inkább töltekezést, útkeresést, távolságtartást az akkor
adott megszólalási lehetőségektől, és az új típusú médiától,
amitől nagyon tartottam. Mindig is jellemző volt rám, hogy
csak akkor szólaltam meg, ha volt mondanivalóm, és számomra tökéletesen megfelelő formában és körülmények között tudtam előadni.
- Mi a mai üzenet, és mi a ma üzenete?
- Ugyanaz, ami a tegnapé volt. Azokat az értékeket artikulálom, szinte kivétel nélkül, minden dalomban, amelyeket a
legfontosabbnak tartok a méltó emberi életben: a Magamról, a
Mozdulatlan utazás, a Köszönet a nőknek, a Rock and roll
közlegények, de akár az Őszi dal vagy a Fáj még épp úgy
ezeket fogalmazza meg, mint a nem általam írt, 1985-ös
Vigyázz a madárra. Ha nem is divat manapság, régi vágású
fickóként építeni, adni, lelkesíteni és vigasztalni szeretek; a
lehető legtávolabb áll tőlem, hogy másokat, engem szerető és
rám fogékony lelkeket kesergéssel, a kilátástalanság sötét érzésével mérgezzek meg. Éppen elég baja van minden embernek, ha már hatalmamban áll, inkább élni és az örömben
megkapaszkodni segítenék. Örülni pedig mindig van ok, csak
jóra nyitott lélek és értelem kell hozzá.
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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

Január
Január 24. szerda 18 óra
A magyar kultúra napja alkalmából :
Arany asszonyok – Hűvösvölgy Ildikó
Kossuth-díjas színművész zenésirodalmi estje. Közreműködik Elek
Szilvia zongoraművész.
A belépés díjtalan.
Január 29. hétfő 19 óra
Dumaszínház:
Kiss Ádám a nagy világban

Február 9 péntek 17 óra
Az ALMA zenekar koncertje
Belépő: 1500-2000-ft.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Tipegő-topogó zenebölcsi, , Hip-Hop
moderntánc, Gyógytorna, Szenior tánc,
Turbó izom, Opanke, Karate, Hátha
jóga, Vidám játékos angol gyerekeknek, Nosztalgia klub, ingyenes jogsegély.

Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves látogatónknak!
A Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában

18 Pomázi Polgár

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!
- Vida Júlia
- Krizbai Anna Eperke
- Dalnoki Zalán
- Bartha Emma Rózsa
- Szamkó Nadira Eysan
- Antal Vincent János
- Rédei Imre Mátyás
- Czudor Réka Liliána

2017.11.15
2017.11.22
2017.11.29
2017.11.30
2017.12.03
2017.12.07
2017.12.14
2017.12.22

Pomáz Város Egészség
Klubjának – POVEK 2018 első félévi program
terve

Az új esztendőben kívánunk minden kedves pomázi lakosnak egészségben, örömökben teljes, békés mindennapokat!
Összeállítottuk programunkat, amiből most a leglényegesebbeket közreadjuk.

A nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítjük a szenior tánc foglalkozásokat. Január második hetétől kedden (haladók) és csütörtökön (kezdők) táncolunk a Művelődési Ház nagytermében.

Idei évben folytatjuk a szenior akadémia előadássorozatát. Minden hónapban egy előadásra kerül sor a könyvtárban, amit 16 órai kezdettel indítunk el.
Tervezett témaköreink:
- IQ, EQ, SQ és mindenféle egyéb kvóciensek időskorban
- Személyes adatok védelme
- Lelki és fizikai egyensúly a szenior mozgásprogramok révén
- Menekülés félelmeink elől
- A vitaminok szerepe az idősek táplálkozásában
- Munkavállalás időskorban
- Az internet és közösségi média – lehetőség vagy csapda
- A mai Iszlám
- Memóriatréningek időskorban
- Pszichológia-pszichiátriai problémák időskorban – segít-e a tanulás
Az előadásokat továbbra is a Zsigmond Király Egyetem előadói tartják.
Februárban (9-10-11) kirándulás szervezünk a „Velencei Karnevál” vigasságának megtekintésére. (Még lehet jelentkezni!)

Budapesti sétákat is tervezünk, hiszen gyönyörű fővárosunk közelében élve
leggyakrabban csak munka vagy ügyintézés, esetleg kulturális program
miatt utazunk be. Látogatásainkkal a városkép és épületek látványára, történetére helyezzük most a hangsúlyt.
Januárban alapfokú számítógép kezelői tanfolyamot indítunk. Ide is várjuk
az érdeklődőket.
A pontos időpontokat aktuálisan közzé tesszük. A povek.hu honlapon egyéb
érdekességeket is olvashatnak regisztrált érdeklődőink.
PROGRAMJAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Halászné Gambár Mária
06-20-955-17-63

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

Január

14-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
21-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
28-án 8.00–20.00-ig
Viktória

Február

4-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

Évindító akció! Szemüveglencsék 25-30 %
kedvezménnyel 2018. január 31-ig.

Ez az ön
hirdetésének a
helye!
06-20-340-5288

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

Angol

Szeretne szebben jobban kommunikálni?

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

06-26-630-004
06-30-9524818
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

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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