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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Szakít a Zöld Bicske Kft-vel az önkormányzat!!!

A tavalyi év végén nagy reményekkel várta a város a hulladékszállító váltást. Várta azért is, mert így
megszüntethető volt a belterületi zöldhulladék égetés, melyre jelentős igény mutatkozott az elmúlt
években. Aztán január első napjaiban kiderült, hogy a Zöld Bicske Kft. túlvállalta magát, s a
szemétszállítás erősen akadozott a városban. A szolgáltató folyamatos hiányos teljesítése miatt az
önkormányzat úgy döntött, hogy kezdeményezi a szerződés megszűntetését! A szolgáltató váltás
kényszerűségéről és a probléma erőn felüli kezeléséről kérdeztük Vicsi László polgármestert.

- Nem ilyen évkezdetre számított, ez alighanem teljes biztonsággal kijelenthető…
- Azt gondoltam én is, hogy egy új, jobb szolgáltató jelenik
meg, aki többet ígért és többet teljesít a város számára. Ehhez
képest az első napok akadozása után nemhogy javult volna a
szolgáltatás minősége, hanem folyamatossá vált a késés és a
hiányos teljesítés. A szolgáltató Zöld Bicske Kft. nemes egyszerűséggel nem mérte fel sem a várost, sem a város utcáinak
hosszát és a várható munka mennyiségét. Nap, mint nap harcot kellett vívnunk velük, hogy honnan nem vitték el a szemetet. Éppen ezért a január 24-i testületi ülésen Pomáz Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a Zöld Bicske Kft-vel 2017. november 20.
napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi. A testület egyúttal felhatalmazott, hogy haladéktalanul intézkedjek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Ezért megbeszélésre hívtam a Zöld Bicske Kft. vezetését. A
testületi felhatalmazása alapján felajánlottam a közös megegyezéssel történő szerződésbontást. A cég képviseletében az
ügyvezető igazgató ezt nem fogadta el mondván, hogy Pomázon minden rendben van a szemétszállítás körül. Ezután
átadtuk neki azt a közel háromszáz lakossági bejelentést tartalmazó e-mail köteget, ami csak a lakossági problémákat tartalmazta. Szóba került ezen felül a cég által el nem szállított
szelektív hulladék sorsa, valamint a napi szinten tapasztalt
kommunális szemételszállítási probléma. Miután nem sikerült
az álláspontokat közelíteni, az Önkormányzat rendkívüli felmondással élt. Ezt követően még aznap, vagyis január 29-én
délután az FKF Zrt. központjában folytattunk tárgyalást, ahol
az NHKV Zrt. engedélye alapján új hulladékgazdálkodási
szerződést készítettünk elő, mely a január 30-i rendkívüli testületi ülés témáját szolgáltatta. A képviselőtestület az új
hulladékgazdálkodási szerződést ezen az ülésen elfogadta, így
február elsejétől a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. végzi
Pomázon a hulladékszállítást.
- Még mielőtt a probléma megoldásába belemennénk, tisztázzunk egy városszerte terjedő félreértést! Az önkormányzat
nem saját jószántából választotta ezt a szolgáltatót, hanem
törvényi kötelezettsége okán.
- Ez sajnos így van! A törvényi változás okán a Dunakanyar és
a Vértes vidékének több mint nyolcvan önkormányzata kényszerült kettő szolgáltató közül választani. A mi választásunk –
teljes testületi összhanggal – azért esett a Zöld Bicske Kft-re,
mert nemes egyszerűséggel ő volt közelebb és Budakalászon
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az elmúlt években ellátta a feladatát, ráadásul olyan plusz szolgáltatásokat ígért, amit régóta várt a város lakossága. A másik
számításba vehető cég egy tatabányai illetőségű vállalkozás,
amely a közelben csak Kisoroszi szemetét szállítja. Fel se
merült bennünk az, hogy a Duna-Vértes társulat területéről
kiszállítassuk a szemetet, hiszen azzal a társulat alapszabályával ellentétesen cselekedtünk volna. De az élet felülírta a
szabályokat és a törvényeket! Most azon dolgozunk, hogy a
főváros, s azon belül az FKF Zrt. legyen a szemétszállítást biztosító vállalkozás. Ehhez külön engedélyek szükségesek, de jó
ütemben haladnak a tárgyalások…
- Akkor az már kijelenthető, hogy a Zöld Bicske Kft. nem
sokáig tevékenykedik városunkban?
- Csak remélni tudom! Azok után főleg, hogy az ő ügyfél
kommunikációjuk szinte egyenlő a nullával. Minden nap
újabb és újabb ígéreteket adnak, miközben az előző napikat
sem tartják be. Sokszor helyettük szedjük a szelektív hulladékot, de ez csak a szeméthegy csúcsa!!! Több mint három
hete a hivatal megfeszített erőkkel dolgozik azon, hogy
helyreállítsuk a hulladékszállítás korábban megszokott rendjét, hogy tájékoztassuk és nyugtassuk a lakosságot.
- Mondhatjuk, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van
kikövezve?
- Szerintem szeméttel… De a tréfát félre téve, a magam és az
önkormányzat részéről mindenképpen. Sajnos a Zöld Bicske
Kft-ről ugyanezt már nem tudnám őszintén elmondani. A
probléma érzékelésétől kezdve a hivatal dolgozói és jómagam
is minden követ megmozgattunk a rendezés érdekében! Így
személyesen napi szinten tárgyalok az NHKV Zrt. vezérigazgatójával, kormányzati tisztségviselőkkel, az FKF ZRt.
vezérigazgatójával. Nyugodtan mondhatom, hogy ezen tárgyalások eredményeként nyitották meg újra a január elsejével
bezárt szentendrei hulladékátrakót, ami a mi szempontunkból
azért volt fontos, mert így a Zöld Bicske Kft. oda szállíthatta a
pomázi hulladékot, s nem kellett visszavinnie Bicskére. Mondanom sem kell, hogy ezzel jelentősen rövidült a hulladékszállítás ideje. De ez csak tüneti kezelésnek bizonyult, hiszen
ez sem segített azon, hogy a szolgáltató rendesen ellássa a feladatát. De remélem, hogy a Zöld Bicske Kft. hamarosan csak
egy múltbéli epizódszereplő lesz a városunk életében. Ahogy
szereplője volt hosszú éveken keresztül a szentendrei VSZ
Zrt., akikkel kapcsolatban azért nem árt megjegyezni, hogy
fővállalkozóként már nem végezhetnek hulladékszállítást,
csak alvállalkozóként dolgoznak jelenleg is az FKF ZRt-nek.
Még az is előfordulhat, hogy ha a fővárosi céggel sikeresen
zárulnak a megbeszélések, akkor újra a VSZ ZRt. látja majd el
városunkban a szemétszállítást.
- Az ürömbe öröm is vegyült az év elején, hiszen sikerrel
pályázott városunk a Szentendrére vezető kerékpárútra!
- Nagyon hosszú folyamat volt, hiszen több mint két éve
készen állnak az engedélyes tervek, de az első pályázati hullámban sajnos nem nyertük el a támogatást. Itt került szóba,
hogy esetlegesen a kormányzat pluszforrásokat biztosít a kerékpárutak fejlesztéséhez, amikor ezek a források rendelkezésre álltak, egy újabb komoly egyeztetés sorozat végén
azon három Pest megyei önkormányzat közé kerültünk, akik
ebből a keretből részesülnek. Mi történetesen 185 millió forint
támogatást kapunk a kerékpárút megvalósítására. Így nyugodtan mondhatom, hogy ha nem lett volna a szemétszállítási
anomália, akkor újabb sikeres évkezdeten lehetnénk túl.

KULTÚRA

A magyar kultúra napja

Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be - "a magyar
nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét - a Himnuszt.
Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában, könyvtárban, faluban,
városban valamiképpen megemlékeznek Kölcseyről, a
Himnuszról és a magyar kultúráról. Így volt ez Pomázon is,
ahol idén január 24-én, a Művelődési Házban került sor
megemlékezésre. Az idei Magyar Kultúra Napja alkalmából
tartott rendezvény ezen alkalommal is teltházas volt. Az
esemény előadója Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színművésznő volt. Arany János verseiből, dalaiból és balladáiból készült melodrámát láthatott a nagyérdemű, mely a
korszak legszebb zongoraműveivel volt fűszerezve. Az
előadásban közreműködött Elek Szilvia zongoraművésznőzeneszerző.
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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.

A Dera-patak teljes belterületi szakaszának
rendbetételéért született
határozat

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától 17 óráig fogadja
a város és körzete lakóit a városházán, valamint
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982
Minden hónap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát
Vicsi László Csaba polgármester

és a 6-os választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 óráig fogadja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila István

a 7-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlőjében.

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselője.
Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu
Minden hónap első csütörtökén 18 órától a Szent
Miklós téri Karitász Házban tart fogadóórát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252
E-mail:csikovar@gmail.com
Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,
helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi
Művelődési Ház
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Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag szavazta meg az a határozatot, amely a Dera-patak
teljes belterületi szakaszának rendbetételéről szól.
A tervek a következők a Beethoven utcától a Papmalom
utcáig tartó patakszakaszon: benőtt veszélyes fák kivágása,
kövezések rendbetétele, patak meder kotrása és két régi híd
renoválása. Ehhez kér a Nemzetgazdasági Minisztériumtól
egyedi, 350 millió forintos támogatást a város. A pozitív elbíráláshoz kellett Pest Megye Önkormányzatának támogatása, amit a január 26-i közgyűlésen meg is szavaztak a
megyei képviselők Pomáznak.

PFB - Yours Truly futás
- Pomáz / 2018. 01. 28.

Idén már negyedik alkalommal vesz részt Pomáz városa a
nemzetközi Yours Truly futáson, ami egy finn kezdeményezésű nemzetközi futónap, minden évben a tél leghidegebb
hónapjaiban, januárban és februárban. A táv 50 km vagy 26
km, de ezektől eltérő távokat is lehet futni, a lényeg, hogy ezen
a napon minél több embert megmozgassunk.
2018.01.28.-án a Pomázi Futó Bajnokok Se és a Futónagyköveteink (Sallai Zsuzsanna és Sallai Attila) szervezésében
egy egyedülálló útvonalra invitáltuk a futókat. 10 híd futás-YT
futás, vagyis, a Hajógyári szigetről indulva, a teljes budapesti
hidakat megfutva teljesíteni a távokat. Több mint 50 futó jött
el ezen a npon és még 12 futó a Pomázi utakon is teljesítette a
távot. Összesen lefutott a csoport 1370 km-t, ami elég volt
ahhoz , hogy Pomáz az országos listán a 6. helyen végezzen a
83 résztvevő városok között!
Nem mellesleg külön érdem, hogy futóink közül Hajdú Nándor és Pléli Sándor az 50 km-t teljesítette, míg nagyon sokan a
10 híd futás keretében a 33 km-t vagy 25 kmt.
A következő Yours Truly forduló időpontja: 2018. február 25.
A Pomázi csapat az 50 km és 25 km távot az Omszki tó körüli
futópályán teljesíti. Várunk minden érdeklődőt, futót, szurkolót szeretettel!

Az év szopránszaxofonosa

Borbély Mihály a szakma, a közönség és a zenész társak
szavazatai alapján is 2017 legjobb jazz szaxofonosa. A
Vujicsics együttes alapító tagja, Kossuth-és Liszt-díjas
művész a legnagyobb világsztárokkal koncertezik és csillogó szemmel mond igent minden pomázi felkérésnek. Ő a
köztünk élő derű, a bennünk rejlő muzsika.
- Zenei díjaidnak, elismeréseidnek se szeri se száma, ezért
csak az utolsót, az elmúlt évhez tartozó díjakat nézzük! Nem
először és emellett több más kategóriában is ott vagy a dobogón, de mit jelent most ez a díj, melyik polcra kerül?
- Természetesen minden díjnak örül az ember, ám akkor sem
keseredtem el, amikor évekig semmilyen díjat nem kaptam,
nem gondolom azt, hogy ez a díj jobb szaxofonossá tett. Inkább feladatot ad, menni tovább, tanulni, fejlődni, s ami a
legfontosabb: a Teremtőtől kapott talentumokkal úgy sáfárkodni, hogy a zene révén rá tudjak mutatni az örök igazságokra. Meggyőződésem ugyanis, hogy a zene csak eszköz a
kezünkben, s hogy aztán azzal hogyan bánunk, a felülről
kapott tehetséggel miként gazdálkodunk, az már a saját felelősségünk.
- Tudjuk, hogy a családodban első-generációs muzsikus
vagy. Soha nem felejted el megemlíteni azt a soknemzetiségű
pomázi közeget, amely jelentősen befolyásolta zenei irányultságodat.
- Ma már nehéz elmondani azoknak, akik nem éltek abban az
időben, hogy ez a fővároshoz közeli falu a hatvanas-hetvenes
években mennyire más volt, mint a mai “előváros”. Az emberek jobban ismerték egymást, s jobban is figyeltek egymásra.
A svábok “dobar dan”-nal köszöntötték szerb szomszédaikat,
s a magyarok is váltottak pár szót szlovákul a tótokkal. Zenéik,
táncaik ismertek voltak mindenki előtt, s még eredeti természetességében használták kulturális örökségüket. Akkor ez
számomra teljesen természetes volt, és csak jóval később
ébredtem rá, hogy micsoda útravalót kaptam. Persze az igazi,
döntő elhatározást a pomázi-szentendrei zeneiskolai közeg, a
fúvószenekari barátok és legendás tanáraink adták. Ha ők nincsenek, biztos nem a zenei pályát választom.
- Több hangszeren, több stílusban játszol több formációban
is. Évtizedek óta tanítasz a Zeneakadémián. Mi kell a zenei
tehetség kibontakoztatásához? Hogyan lesz valaki jó és mitől
lesz a legjobb?
- A legfontosabb, hogy idejében ráébredjünk, hogy mihez kaptunk tehetséget, miben leljük örömünket, mert csak ahhoz
fogunk szorgalmat is párosítani. Meggyőződésem, hogy ha
mindenki felismerné ilyen értelemben a lehetőségeit, s ugyanakkor korlátait is, sokkal boldogabbak lehetnénk. Zenei pályámra visszatekintve még egy fontos dolgot meg kell
említenem. Az örökség, amit az előttünk járó nemzedékektől
vettünk át – az én esetemben ez egyszerű embereket, csodálatos tanárokat és nagyhírű mestereket is jelent – kötelez,
feladatot és munkát ad, de meggyőződésem szerint erőt is
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kapunk hozzá. Így aztán könnyebb lesz a dolgunk, de csak
akkor, ha ezeket felismerjük. Ugyanis sokszor vagyunk úgy,
hogy a mindennapok ajándékai – sőt, olykor csodái – mellett
is közömbösen megyünk el, nemcsak hogy nem vesszük észre,
de még siránkozunk és csalódottak is vagyunk a sorsunk miatt.
Soha nem akartam semmiben “a legjobb” lenni, sokkal inkább
vezérelt az, hogy a legjobban tegyem a dolgomat, s ehhez a
mindennapi apró örömök adnak erőt: egy gyermek tiszta tekintete, egy rigó éneke, feleségem mosolya.
- A hetvenes évek ki-mit-tud-os népzenei közegéből mi
vezetett a teltházas szuperprodukciókig?
- Valahogy úgy érzem, hogy az események alakították az
életemet, s nem fordítva, mint ahogy azt általában szeretnénk.
Nekem csak az volt a feladatom, hogy észrevegyem a lehetőségeket, és jól válasszak azok közül. Persze biztos sokszor
hoztam rossz döntést, de ezen ritkán rágódtam utólag – inkább
megfogalmaztam magamnak a tanulságot, hogy legközelebb
ugyanazt a hibát már ne kövessem el, van épp elég hibalehetőség az életünkben… Egy dolgot tartottam mindig szem
előtt: csak igényes, minden szempontból vállalható produkciókban vettem részt, és saját zenekaraimmal is mindig ebbe
az irányba haladtam. És ha a művészi koncepcióval azonosulni tudtam, de nem éreztem jól magam emberileg, akkor is
nemet mondtam. Ha az ember hosszútávon tervez, csak ez
lehet a jó befektetés, úgyis annyi stressz van az életünkben,
amit lehet, kerüljünk el. Leginkább talán azért vagyok hálás,
hogy olyan hivatásom van, amelyben megvan ez a szabadságom, ezért aztán a legnehezebb feladatokat is örömmel végzem, hisz azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, s amihez
értek is.
- Több alkalommal látni fiatal zenekarokban. Mire kiváncsiak leginkább a kezdő muzsikusok, a növendékek?
- Őszintén mondom, megtiszteltetésnek veszem, ha fiatal
zenészek – többnyire volt tanítványaim – meghívnak. Ez számomra azt jelenti, hogy nemcsak tanárként, de muzsikusként
is hitelesnek tartanak. Gondolom, leginkább ez motiválja őket,
s persze arra is kíváncsiak, hogy milyen velem a munka
testközelből. Ilyenkor már inkább kollégaként kezelem őket, s
csak annyiban vagyok “tanár úr”, hogy minél inkább a minőség, igényesség és hitelesség irányába tereljem a produkciót.
- Mire szeretnéd te leginkább megtanítani őket?
- Az előbb említetteken kívül, hogy a zene talán a legnagyszerűbb eszköz arra, hogy megpróbáljuk a világot jobbá,
szebbé tenni. Ez a dolgunk, sőt kötelességünk, akkor is, ha ez
egyre inkább lehetetlen feladatnak tűnik.
- Az órák, fellépések, gyakorlások közepette hogyan gyűjtesz
muníciót?
- Igen, erőgyűjtésre, pihenésre is szükségünk van, ezt nem
szabad szem elől téveszteni. Sokan, akik a koncertek, turnék,
lemezek híreit látják, olvassák, vagy közönségként találkoznak
velem, kérdezik, hogy mikor pihenek, hogy van ennyi mindenre időm, energiám. Ők persze nem látják azt, amikor itthon
pihenek, élvezem a nyugodt családi élet megannyi adományát,
feleségem gondoskodását. Szervezetem is megérzi a lehetőséget, s ha nem kell reggel elstartolnom itthonról, jelzi az igényét
a lustálkodásra, kényelmes napirendre, sétákra, lazulásra. A
szomszédaim gyakran látják, ha sétára indulok Batyu kutyámmal, hűséges pulinkkal, vagy kerékpárra pattanok, s olykorolykor tandemmel kelünk útra feleségemmel. Persze a lelki
táplálékra is ügyelek: a Biblia tanulmányozása mindennapi
útravalóm, emellett általában több könyvet is olvasok párhuzamosan.
- Te magad milyennek láttad az elmúlt évet és milyen tervek
vannak 2018-ra?
- A szakmai, művészi sikerek mellett a legnagyobb öröm, hogy
együtt lehetek a szeretteimmel, s noha kirepült már mindhárom fiunk, gyakran sikerül a „családegyesítés“. Számomra
ez a legfontosabb, s akkor az idén megjelenő lemezek, az
előttem álló hazai, európai és amerikai koncertek már csak hab
a tortán.
gs
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Szilárdfy Zoltán atyára emlékeztek
a pomázi imahéten

Az ökumenikus imahét keretében Pomázon a szerb templomban 2018. 01. 25-én halotti emlékszertartást végeztek
a január 13-án végső nyugalomba helyezett Szilárdfy
Zoltán atya lelki üdvéért. Ez alkalomból Golub Xénia
művészettörténész így emlékezett szeretett tanárára.

Amikor Zoltán atya búcsúztatása szerveződött, s fontolgattuk, hogy a pomázi szerb közösség, amelyről ő oly nagy
szeretettel tudott beszélni, miképpen tudna ebben részt
venni, Ljuba Milisavić atya ajánlotta fel, hogy egy halotti
emlékszertartást is végezhetnénk a tiszteletére. A mai ökumenikus imaalkalmat azért is találtuk erre a legjobbnak,
mert a szerbeknél szokás a 40. napon a megboldogult lelki
üdvéért imádkozni, hogy az Úr Jézus Krisztus – ahogy azt a
temetési énekben is énekeljük - „a szentek között nyugosztalja szolgája lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem
sóhajtás, hanem örökkévaló élet.”
Engedjék meg, hogy a rövid szertartás előtt - mint egykori
tanítványa - megosszam néhány személyes emlékemet
Önökkel Zoltán atyáról. Ezekből talán kirajzolódik az a
titkos kapocs, amellyel Zoltán atya a pomázi szerbekhez
kötődött, ezért is bátorkodom Ljuba atya felkérésére közösségünk nevében szólni.
Végzős művészettörténész-hallgatóként kerültem vele
először személyes kapcsolatba, amikor szakdolgozatom
témájául egy bizánci eredetű Mária-ábrázolástípust választottam. A keleti keresztény művészetben az Életadó
Forrásnak nevezett Szűz Mária-ábrázolás egy a középkorban fontos konstantinápolyi kegyhely, az Életadó Forrásmonostor híres csodatévő Istenszülő ikonjára megy vissza.
Ennek kapcsán irányítottak tanáraim Szilárdfy Zoltán
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atyához, akinél senki sem ismerte jobban a kegyképek,
szentképek és búcsújáróhelyek világát. Zoltán atya tanulmányaiból sejtettem, hogy annak ellenére irányt fog tudni
mutatni nekem a témámban, hogy ez a Mária-képtípus a
nyugati művészetben nem honosodott meg a középkorban.
Tudván, hogy nagy lokálpatrióta, bíztam benne, hogy a
közös pomázi gyökerek jó ajánlólevelet fognak jelenteni.
Már a bemutatkozásomkor kiderült, hogy nem tévedtem,
sőt… ennél sokkal többről lett szó: azok között az érzékeny
szálak között, amelyek őt gyermekkora helyszínéhez, Pomázhoz fűzték, számos éppen a helyi szerbekhez kötődött.
Zoltán atya – ahogy minden kedves ismerősét, tanítványát,
barátját – nagy szeretettel fogadott a lakásán, ahol aztán
többször megfordulhattam, bármilyen szakmai kérdésem
merült fel vagy egyszerűen baráti látogatás apropóján. Szívesen mutatta azokat a kedves tárgyait, ikonokat, barokk
szentképeket, liturgikus textileket, amelyek témám és
családi kötődésem miatt érdekelhettek, s engem is valóban
lázba hoztak. Csillogó lelkesedéssel idézte fel gyerekkori
élményeit a pomázi szerbekről, akikhez ő is bejáratos volt
vagy akár csak látásból ismert. Lenyűgözött az a szeretet,
amellyel beszélni tudott a régi korok embereiről, akik számomra már gyakran csak elmesélésből voltak ismertek.
Visszaemlékezéseiben különösen az fogott meg, hogy sajátos érdeklődése a képek, a szentek különféle ábrázolásai,
ahogy ő mondta „a kultusz képei” iránt már egészen kis
korában megmutatkozott. Szívesen és döbbenetes pontossággal tudta felidézni az egyszer vagy alig párszor látott
ikonokat a pomázi szerb házakban. Ilyen volt az a ház,
ahová tejért küldte őt édesanyja a testvérével. Szívesen
mesélt a szerb cukrászdában meglesett családi védőszentikonról, amelyet fagyivásárlás közben csak akkor volt alkalma látni, ha a cukrász valamiért hátrament a pulttól, s
ellibbentette az üzletet a magán lakrészétől elválasztó függönyt. Gyermekként elbűvölték a pomázi szerb körmenetek,
melyek a kommunizmus éveiben sem maradtak abba.
Ezeken is a legapróbb részletekig megfigyelte a körbe hordozott kegytárgyakat és ikonokat. Szeretettel beszélt Beslity
István esperesről, akiről néhány éve cikkben is megemlékezett. Ahogy minden pomázi templomhoz, gyöngéd
szálak fűzték a mi templomunkhoz is, amelyben maga is
többször megfordult, s melyről művészettörténeti munkát is
írt. Ilyen, általa szívesen idézett alkalom volt German
pátriárka látogatása 1961-ben. Nagyon szerette édesanyja
szép pomázi faluképeit, amelyeken a szerb templom is
feltűnik.
Amikor elkészült a szakdolgozatom, kitörő (s talán meg sem
érdemelt) lelkesedéssel fogadta, amit az általa az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Művészettörténet Tanszékén
alapított jutalomdíj odaítélésével is kifejezett. Ennek
ellenére úgy érzem, nemcsak ezért tartozom neki hálával,
hanem főleg azokért a pillanatokért, amikor magával tudott
ragadni az a szenvedély, az a sodró lendület, amellyel
tanáraim, mentoraim közül egyedül csak ő tudott képről
beszélni, képhez viszonyulni.
Amikor 75. születésnapja alkalmából a Székesfehérvári
Egyházmegye tanulmánykötettel köszöntötte Zoltán atyát,
magam is abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy
írhattam neki. Azért fogalmazok így, mert nem titkoltan ő
maga válogatta meg a kötet szerzőit, sőt meg is határozta,
hogy az erre felkért legkedvesebb kollégái és tanítványai
milyen témával örvendeztessék meg. Nagy örömmel vállaltam el, hogy - az ortodox világban jóformán egyedül a
szerbeknél ismert - családi védőszent-ünnepről írjak, amit
„pomáziasan” ő maga is csak „szvecsárnak” nevezett.
Kifejezett kérése volt, hogy saját leánykori patrónusszentem
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pomázi tiszteletére és családi ikonjaira is kitérjek a tanulmányban, hiszen Antiochiai Szent Ignác a legkedvesebb
szentje volt. Ennek során értettem meg, hogy Szent Ignácot,
a római cirkuszban vadállatok között vértanúságot
szenvedett apostoli atyát, akit a bizánci hagyomány
szenvedélyes hitéért Istenhordozónak nevez, a lelki
rokonság fűzi oly szorosan Zoltán atyához. Mi sem mutatja
ezt jobban, mint hogy az Önök által is olvasott gyászjelentésére, melyet még életében fogalmazott meg, Zoltán
atya éppen Szent Ignác szavait íratta. Azt azonban aligha
tudják ennyien, s én is meghatódottan fogadtam, amikor
Terdik Szilveszter kollégám és barátom, Zoltán atya itt is
jelenlevő kedves tanítványa erre felhívta a figyelmemet,
hogy december 20-án, azon a napon, amikor Zoltán atyának
véget értek a földi szenvedései, éppen Antiochiai Szent
Ignácot ünnepelte a bizánci egyház (az ónaptárat követő
szerb egyházban ez 13 nappal későbbre, január 2-ára esik).
Halotti tropárionunkban, a Zoltán atya által nagyra becsült
bizánci temetési énekek egyikében, egyházi szláv nyelven
ezt énekeljük – ezúttal az ő lelki üdvéért fohászkodva:
“Aki bölcsességed mélységével emberszeretően mindeneket
elrendezel, és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgádnak
lelkét, mert Tehozzád fűzte reménységét, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz.”
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Egymás nélkül, magányosan
nem üdvözülhetünk!

Tanúságtétel volt az idei évben is Pomázon és Csobánkán,
január 22-től hat napon át együtt imádkozhattak, elmélkedhettek a római katolikus, a református, a görög katolikus, az evangélikus és a szerb testvérek. Az idei évben az
imahét forgatókönyvét, szellemi-lelki tartalmát idén a
Karib-térségben élő hívők állították össze.

Az Imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti napok.
Ezt a dátumot még 1908-ban Paul Wattson javasolta. Ezek a
napok fogják össze a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti
időszakot. Ezért szimbolikus jelentőségű is ez az időpont. Az
idei ökumenikus imahét mottója Mózes második könyvéből
származott: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” Az idei imahét
is az összefogásról, a felekezeteken átívelő hit erejéről szólt,
melyet Dr. Mosolygó Péter, görögkatolikus parókus is kiemelt
az utolsó pomázi alkalmon elhangzott prédikációjában:
„Egymás nélkül, magányosan nem üdvözülhetünk! Igaz ez az
egyéni életünkre és igaz ez ökumenikus törekvéseinkre! Hisz
széthúzó, egymással vetekedő felekezetek ugyanúgy nem üdvözülhetnek, mint az én központú ember! Ez a hét remekül
példázza azt, hogy a felekezetek közötti vetekedés az ökumené
szellemében félretehető!” A pomáziak idén tehát ennek
szellemében járták az imahét istentiszteleteit és keresték fel
egymás templomait, s mindenütt nagy szeretettel fogadták a
más felekezethez tartozó híveket. A közös misék után mindenhol szeretetvendégség fogadta a híveket. Kivétel nélkül minden helyszínen – legyen az akár a szerb, a katolikus, a református templom, vagy a Szent Miklós kápolna – a szeretetről,
az összefogásról, a közös ima és a felekezetek közötti összetartozás erejéről hallhattunk a legtöbbet.

10 Pomázi Polgár

VALLÁS

Pomázi Polgár 11

SZÜLőKLUB

Nehézségek a matematika tanulásban

Sok gyereknek van gondja a matematika tanulásával,
ilyenkor a szülők tanácstalanok. Mi lehet a baj? Csak
lusta? Figyelmetlen? Nem gyakorol eleget? Vagy komolyabb a probléma? Jó esetben korrepetálásra jár, és
viszonylag könnyen rendeződik a probléma. Azonban
előfordulhat, hogy a korrepetálás sem segít. Ilyenkor a
nehézségek hátterében különböző okok állhatnak. A
jogszabály két jól elkülöníthető kategóriát határoz meg:
a tanulási nehézséget és a tanulási zavart (diszkalkulia).
A diagnosztikus gyakorlatban ez a két fogalom háromra
bővül a számolási gyengeség fogalmával. Mit is jelentenek ezek? Mit lehet tenni?
Amennyiben a gyermeknél/tanulónál a matematika területén
problémák merülnek fel, gyakran az intézmény, ahova a
gyermek jár, kezdeményezi a gyermek szakértői vizsgálatát
(szülő is kezdeményezheti a vizsgálatot, ha az iskolából
beszerzi a szükséges papírokat). Ezt követi egy diagnosztikus folyamat, amely során feltérképezésre kerülnek a
gyermek születése körüli és fejlődési adatai, illetve az eddigi történések, események a matematika tanulásában, az
eredmények alakulásában, illetve, hogy kapott-e valamilyen
segítséget (pl.: korrepetálás, fejlesztés) és ha igen, milyen
gyakorisággal, hatékonysággal. Ezt követi egy intelligencia
teszt felvétele és a matematikai készségek feltérképezése. A
diagnosztikus folyamat általában szakértői véleménnyel
zárul, amelyben leírásra kerülnek a vizsgálati eredmények
és javaslatok.
A vizsgálat zárulhat úgy, hogy megállapításra kerül, hogy
nincs a matematikában különösebb probléma, csak esetleg
hosszabb hiányzás, tanárváltás egyéb hasonló okok miatt
lemaradt a tananyagban. Ilyenkor egy ismétlő, rendszerező
és az új tananyagot feldolgozó időleges korrepetálás elegendő lehet.
Azonban előfordulhat, hogy a nehézségek hátterében
részképesség gyengeségek állnak, jó intellektus mellett.
Ilyenkor beszélünk tanulási nehézségről. (Az intelligencia
hányados átlagos, az intelligencia struktúrája szórt, részképesség gyengeségek kimutathatóak az intelligencia teszt és
a tanulási vizsgálatok alapján egyaránt. Tünetei hasonlóak a
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diszkalkulia tüneteihez, de kevésbé súlyosak, terápiája is
megegyezik a diszkalkuliáéval, de jobb a fejleszthetőség
prognózisa.) Ekkor a korrepetálás önmagában már nem
elegendő, fejlesztő foglalkozásokra is szükség van.
Ha súlyosabb és tartósabb a probléma, a járási szakértői bizottságok tovább küldik a gyermeket a megyei szakértői
bizottságokhoz és itt kerülhet megállapításra a matematika
tanulás zavara (diszkalkulia), amely sajátos nevelési igény
(SNI) megállapítását is jelenti (átlagos intellektus mellett
jelentős elmaradást mutat a matematikai alapkészségek tekintetében). A BNO-10 (DSM-IV) szerint: A diszkalkulia az
aritmetikai készségek károsodása, oka különböző funkciók
károsodása, vagy késedelme. A tanulási zavar a legkoraibb
időszakban alakul ki és tünetei felnőtt korban is fellelhetők.
Ilyenkor egyéni fejlesztési terv mentén folyik a tanuló matematika tanulása, illetve rehabilitációs foglalkoztatása,
fejlesztése.
Egy új jogszabály alapján értékelés alóli mentesítést 2018.
szeptember 1-től kizárólag a megyei szakértői bizottságok
adhatnak (SNI esetén). Tanulási nehézség esetén az eddig
már kiadott mentesítéseket a középiskola végéig a járási
szakértői bizottságok meghosszabbíthatják, amennyiben
megtörténtek a folyamatos kontrollvizsgálatok és a szakértői vélemények érvényessége nem jár le a kontrollvizsgálatok között. Amennyiben lejár, hiába küldi be a gyermeket az intézmény kontrollvizsgálatra, új vizsgálatnak fog
számítani, a diagnosztikus folyamat újra indul és így már
mentesítés nem adható ki, hiába volt már a gyermeknek azt
megelőzően. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők ezt figyelemmel kísérjék.
Számolási gyengeség (aritmaszténia) esetén pedig alacsony
átlagos intellektus mellett jelentkeznek a problémák. A gyermek intelligencia hányadosa alacsony átlagos, viszonylag
kiegyenlített intelligenciastruktúra mellett. Tüneteiben,
kezelésében hasonló a diszkalkuliához, de itt az ok nem
részképesség-gyengeség, vagy részképesség-zavar, hanem a
gondolkodási funkciók gyengeségéből ered, így a gyermek
csak bizonyos mértékig fejleszthető, korrepetálható.
Mik okozhatják a matematika tanulás zavarát?
- Részképességzavar (a matematikatanuláshoz szükséges
részképességek fejlődése egyenetlen).
- Agyi károsodás (fejlődési rendellenesség, oxigénhiányos
állapotok, toxikus állapotok, stb.)
- Betegség (epilepszia, anyagcserezavarok, endokrin megbetegedések)
- Öröklött állapotok (a családban halmozottan fordul elő diszkalkulia, vagy más tanulási zavar, kromoszóma rendellenességek)
- Hiperaktivitás, figyelemzavarhoz, más tanulási zavarhoz
társuló diszkalkulia
Mely részképességek sérülnek?
A figyelem, emlékezet részterületek, melyek bázis készségek a matematika tanulás szempontjából. A fejletlenebb
taktilis, vizuális és akusztikus percepció nem tudja segíteni
a matematikai fogalmak, a számosság kialakulását. A
szenzoros integráció a felelős azért, hogy később absztrakt
fogalmakkal tudjon dolgozni (manipuláció, érzékelés,
verbális megerősítés). A szerialitás részterülete felelős a
számlálás, a növekvő, csökkenő számsorok megalkotásáért,
de a matematka tanulásában szinte mindenhez szükséges. A

SZÜLőKLUB
beszéd és a nyelvi képességek megfelelő fejlődése fontos
terület a matematikai struktúrák képzéséhez, szerkesztéséhez, megértéséhez. A fogalmi kialakulás (absztrahálódás) nehezítettsége esetén nem értelmez műveleteket, nem
alakulnak ki számfogalmai. Fontos részterületek még a gondolkodás, az analízis-szintézis, az analógiák felismerése és
alkalmazása, és a ritmus. (Dékány Judit nyomán)
Mikor jelentkezhetnek a tünetek?
Már az óvodás korban is tapasztalhatjuk a matematika
tanulás zavarainak első jeleit. A gyermek fejlődésének
megalapozó területein jelentkezhetnek (pl.: nehezen alakuló
testséma, a téri, síkbeli tájékozódása problémás, kialakulatlan dominanciák jellemzik, nehezen alakul az idői tájékozódása, szűkös és nehezen bővíthető a relációs szókincse).
Nehézségek mutatkoznak az alábbi területeken is:
- Számfogalmat megalapozó készségek, képességek, ismeretek, mennyiségi relációk
- Mechanikus számlálás
- Mennyiségállandóság és globális mennyiségfelismerés (ujjon és korongképen)
- Számnév-(számjegy)-mennyiség-ujjkép-korongkép egyeztetése (társítás)
- Műveletek: (azonos halmaz elemei, főfogalom alatti öszszevonás), elvétel, pótlás (kiegészítés), bontás (analízisszintézis, emlékezet)
- Szabályok: vizuálisan ritmikus sorok szabályának felismerése, folytatása szabály szerint (manuálisan és rajzolással), szabályjátékok.
A számolási zavar legjellemzőbb iskoláskori tünetei:
(a teljesség igénye nélkül, Dékány Judit munkásságának felhasználásával)
- Rosszul, kezdetleges technikával számol, használja ujjait a
műveletvégzésnél, amikor már elvárható a fejszámolás.
- Nem, vagy nehezen alakulnak ki a számfogalmai alacsony
számkörökben is.
- A tízes átlépéshez nincs megfelelő technikája, vagy rossz
módszert alkalmaz.
- Nem tud fejben gyorsan számolni, akár egyjegyű számokat
összeadni, kivonni, szorozni.
- Az írásbeli matematikai műveletek végzésénél gondot
jelent a műveletvégzés iránya.
- Gondot okoz a maradék megtartása.
- Kivonásnál iránytévesztések jellemzik, mind fejszámolásnál, mind írásbeli műveletvégzéskor.
- Nehézséget jelent számára a matematikai műveleti jelek,
szimbólumok felismerése, értelmezése, megfelelő alkalmazása, összekeveri a hasonló formájú matematikai szimbólumokat.
- Többjegyű szorzóval való szorzáskor a részszorzatokat
nem tolja el helyi értékeknek megfelelően, vagy rossz irányba tolja el azokat.
- Relációt hibásan állapít meg. Előfordul azonban, hogy
szóban jól állapítja meg, ám a relációs jelek írásbeli alkalmazásában iránytévesztések jellemzik.
- Problémát okoz számára a számok növekvő vagy
csökkenő sorrendbe állítása.
- Mechanikus számláláskor kihagy, vagy felcserél számokat,
akár egy számon belül a különböző helyi-értékeken is.
- Nehezen állapítja meg a szám helyzetét a számegyenesen.
- A szorzótáblát nehezen, vagy egyáltalán nem képes elsajátítani.
- Helyi-értékfogalmai kialakulatlanok.
- Nehezen érti és tanulja meg a mértékegységek átváltását.
- Problémát okoz számára a szabályalkotás, felismerés,
követés.

- A térbeli orientáció zavara a geometria területén is megnyilvánulhat, e miatt képtelen megfelelően ábrázolni,
szerkeszteni.
- A szövegértés zavara miatt, szöveges feladatokat nehezen,
vagy egyáltalán nem tud megoldani.
- Képleteket, szabályokat nehezen memorizál, majd keveri
ezeket.
- Gyakran nehézségeket okoz számára a műveletek megfelelő sorrendben való elvégzése.
- Azok a feladatok okozzák a legtöbb problémát, amelyek
több lépésből állnak, vagy megterhelik a rövid távú memóriát, mint például a sok számjegyű számok osztása, vagy
egyenletek megoldása.
- Nem, vagy nehezen értelmezi a törteket, a törtekkel való
műveletvégzés lépéseit, azok technikáit keveri.
- Matematikai, fizikai, kémiai képletek, összefüggések tartalmi hiánya, alkalmazási nehézsége, fogalmi hiányosságok
miatt (hiába van számológépe).
- Előfordul, hogy összeadást, kivonást jól végez, de a szorzás és osztás hibás, nehezen megy.
- Gondolkodása rugalmatlan.
- Nehézségei vannak az összehasonlítás, fogalomalkotás,
szabálytanulás, következtetés, kérdezés, problémamegértés,
becslés, analízis-szintézis területén.
Terápiás lehetőségek:
A fejlesztés, a terápia alkalmazkodik a gyermek életkorához
és az aktuális fejlettségi szintjéhez. Egyéni ütemben zajlik,
kis lépésekben, alkalmazkodva az adott gyermekhez. A
fejlesztést gyógypedagógus végzi, de a heti egy-két alkalmat
mindennapos otthoni gyakorlásnak is ki kell egészítenie az
automatizmusiok kialakítása és a bevésődés miatt. A korrepetálás nem váltja ki a fejlesztést, más szerepet tölt be. A
terápia eredményessége több tényezőtől is függ, ezért fontos
a szakemberrel való együttműködés és különösen fontos,
hogy a szülő, gyermek, a gyermeket tanító pedagógus és a
gyógypedagógus együtt működjön. A másodlagos sérülések
(pl.: az önértékelés sérülése a sorozatos kudarcok miatt)
megelőzésében a gyermeket tanító pedagógusoknak jelentős
szerepük van.
Láz Csabáné
gyógypedagógus
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Újévi hírek a német suliból

A naptári év eleje a félév végét jelenti az iskolákban. A
január arra jó, hogy a tanulók a téli szünet után kipihenve belehúzzanak a tanulásba, hogy ezáltal a félévi
bizonyítványuk minél jobb legyen. Persze tanulás közben gyakran kukucskálnak ki a gyerekek az ablakon,
esik-e végre a hó, amit egész évben vártak, és végre
mehessenek szánkózni, hógolyózni, hóembert építeni. És
ez így is van rendjén.

Mi, a német suliban nagyon fontosnak tartjuk az egészséges
életmódra nevelést, illetve annak erősítését, hogy a
gyerekek aktívan éljék meg a gyerekkorukat. Ezért valóban
úgy gondoljuk, hogy télen szánkózni, hógolyózni, korcsolyázni kellene. Csakhogy az időjárás mostanában nem nagyon teszi ezt lehetővé. Trakperger Andi néni segítségével
viszont biztosított a korcsolyázás, még ha kicsit melegebb is
az idő.
Természettudományos szaktantermünk látható volt a TV1
Iskolapad című adásában január 4- én. A Tesla-teremmel
elindult egy folyamat, amiben a pomázi német iskolának
reméljük a későbbiekben is fontos szerepe lesz.
A Magyar Kultúra Napján hagyományainknak megfelelően
a reggeli sorakozónál közösen szavaltuk el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Nemzetiségi iskola vagyunk, de a gyerekek számára a nemzeti múlt hagyományait, értékeinket is
hangsúlyozottan át szeretnénk adni. Különösen kedvelik a
gyerekek az ilyen alkalmakat, amikor látják a tanár néniken,
tanár bácsikon, hogy nekik is nagyon fontos, hogy együtt
szavaljunk, együtt éljük meg ezeket a szép perceket.

A közös szavaláson túl is foglalkoztunk a jeles nappal. 2. és
a 6.osztályos tanulóink a Magyar Televízió és Rádió Látogatóközpontjában voltak egy szervezett tanulmányi kirándulás alkalmából. Idegenvezetés által nyerhettek betekintést
a televíziózás történetébe. Először egy kis összefoglaló
videofilmet néztek meg előzetesként. Utána közelről pillanthattak be az M4 Sportcsatorna stúdiójába, ahol egész nap
sportműsorokat gyártanak. Látták a nagy, több méteres TV
macit és az ő szobáját is. Előtte a Süsü sárkányt köszöntötték, majd pedig a Jelmeztárban csodálhatták meg a TV
műsorokban, színházi előadások alkalmával hordott ruhákat. Az utolsó program hozta az izgalmakat a gyerekeknek,
hiszen átélhették, hogy milyen a TV-ben szerepelni. Kipróbálták a kamerák előtt a súgógépes olvasást, majd
megjósolták az időjárást. Az iskolába nagy élményekkel
tértek vissza.
Január 25-én megrendeztük a német nemzetiségi vers és
prózamondó verseny házi fordulóját. Örömmel köszöntöttük a zsűri soraiban Szlávikné Katona Máriát, a Pomázi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyát, Sztrányainé dr. Stiegler Rosemariet, a Pomázi Német
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Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnökasszonyát és
anyanyelvi tanárunkat, Becze Ákosnét. A nemzetiségi önkormányzat minden évben segít a hagyományápoló program
megrendezésében. Támogatásukkal az idén is jutott ajándék
és vendéglátás a gyerekeknek. A zsűrinek nem volt irigylésre méltó feladata, mert nagyon sok jól felkészült tanuló
érkezett a versenyre. Végül 7 tanuló jutott tovább a megyei
fordulóra: Bagin Hanna (1.a), Jánosi Liána (1.b), Lévai
Levente (3.o.), Simon Szonja (4.o.), Sarkadi Tímea (5.o.),
Lévai Emma (5.o.), Buczkó Eszter (7.o.).
Gratulálunk nekik, és sikeres felkészülést kívánunk a megyei fordulóra!
A január a 8. osztályosoknak is nagy kihívást jelentett, mert
elkezdődött a középiskolai felvételi. Kívánunk minden
végzős tanulónknak sok sikert a felvételihez, és azt, hogy
jussanak be abba a középiskolába, amit szükségesnek éreznek terveik megvalósításához.
Az idei tanévtől Mosolygó Apollónia tanárnő segítségével
szerkesztik a gyerekek Neuer Götterfunken című iskolaújságunkat. Az újság eddig csak a weboldalról elérve (www.
nemetsuli.pomaz.hu/iskolaújság), online volt olvasható, viszont igény jelentkezett a nyomtatott verzióra is, ezért a
szülők segítségével már papír alapon is olvasható suliújságunk.
Januári ovis foglalkozásunk után következő alkalommal
farsangolásra hívjuk az érdeklődő óvodásokat és szüleiket
február 17-én, szombaton 9 órakor.
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

Teleki-Wattay Művészeti Iskola hírei

NTP-MŰV-17-0138 (1.500.000 Ft)
„Előttem az utódom”
Nyertes pályázatunk célja a pomázi Zenés Diákszínpad
utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretekből alakuló
csoportja számára olyan 60 órás komplex tehetséggondozó
program megvalósítása a zene és táncművészet kompetenciaterületeken drámapedagógiai eszközökkel, melynek végére a növendékek erős oldalának fejlesztésén keresztül egy
produkciót hoznának létre, élő zenés előadás keretében:
Horváth P.-Novák J.: Enyém a vár c. zenés mesejátékát.
A próbák már javában zajlanak. A darab érdekességét képezi, hogy ebben a tanévben nemcsak énekes és prózai
részek színesítik a színpadképet. Az alkotómunkába az
egyik moderntáncos osztály is bekapcsolódik, akik így a
darab tánckarát fogják alkotni.
Az iskola idén az alsó tagozatos gyermekeket szeretné
megszólítani, éppen ezért a szereplők nagy része is ilyen
korosztályú. Ez azonban korántsem okoz számukra nehézséget a betanulás során, hiszen mindannyian napiszinten,
már több éve járnak a helyi művészeti iskola falai közé.
További örömhír, hogy a zenés darab megvalósulását támogató pályázat kereteiben belül a hétvégi próbák jutalmaként,
tavasszal egy 4 napos felkészítő táboron is részt vehetnek a
diákok. Bemutató ideje: Május 12., 13. további információ:
www.twmi.hu
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egyesületek alapítására, vezetésére, működtetésére.
A program fő célja tanítványaink tudásának mélységi gazdagítása, bővítése. Emellett kiemelt feladunk felkészíteni
őket a zenekarunknál bevált gyakorlatok, módszerek,
innovációk önálló alkalmazására, továbbítására, újabb
zenekarok, zenei egyesületek alapítására.
Az elmúlt hónapokban különböző zenekari és kamarazenei
felállásokkal ismerkedtünk meg, gyakorlatban tanulmányoztuk, elemeztük a különböző zenei korszakokat. A
projekt során érdekes előadásokat hallgathattunk a Jazz
történetről és a Big Band formáció kialakulásáról. A foglalkozások részeként, a Finale kottaíró program használatát
is elsajátíthatták a résztvevők.
Márciusban a MÜPA vendégei leszünk, ahol egy előadással
kísért bejárással átfogó képet kapunk a világhírű intézmény
technikai megoldásairól. Április elején, egy négynapos
tábor keretin belül intenzív, önálló műhelymunkákkal mérjük le a projekt hatékonyságát.

Új bemutatóra készül a Pomázi Zenés
Diákszínpad

„Hasznosak-e a ma oly népszerű tehetségkutató műsorok? Érdemes-e, kell-e gyerekeknek szerepelniük a televízió képernyőjén? A siker csupán a tehetség függvénye vagy egyéb tulajdonságok is kellenek hozzá?” Ezekre a kérdésekre keresi a
választ a Pomázi Zenés Diákszínpad új előadása, a Csodakislány, melyet február 10-én (szombaton) 20 órakor és 11-én
(vasárnap) 19 órakor tekinthetnek meg az érdeklődők a TelekiWattay Művészeti Iskola hangversenytermében.
Az előadás különlegessége, hogy a darab alapötlete, a karakterek, a szövegkönyv mind a résztvevő gyerekek ötletei alapján
született. Sőt, az előadás zenéje is az iskola két tehetséges diákja Ország Eszter és Dió Dávid munkája.
Jegyek az iskola irodájában, elővételben kaphatók: 06 26 525
330. Az előadást 12 éven felülieknek ajánljuk.

NTP-TFJ-17-0022 (1.000.000 Ft)
A pályázatban tehetségfejlesztő eszközöket kértünk. A 3 db
AT-ATW3110bD zsebadós szetthez és az 3 db AT-AT
899cwTH miniatűr gömb karakterisztikával rendelkező
mikrofonhoz erősítő berendezésekkel, hangfalakkal, kontroll hangládákkal rendelkezünk. Iskolánkban végzett régi
növendékeink, akik jelenleg hangtechnikusként dolgoznak
más cégeknél, önkéntes segítőként vesznek részt a zenés
színjátszó csoport hangosítással kapcsolatos feladataiban.
Az iskola nevelőtestülete elkötelezett arra, hogy a tanulók
szabadidőn kívüli tehetséggondozása megvalósuljon.
Az 1 db CraftUnique CraftBot PLUS 3D nyomtató használatát rézfúvós szakos innovátor mesterpedagógus kollégánk tanulná meg, akinek mesterportfóliója tartalmazza az
új technika bevezetésével forradalmasítható fúvós zenei
oktatást. A 3D nyomtató beszerzése evolúciós ugrást jelentene a fúvós módszertanban, mert minden tanulónak az
adottságainak, fizikai paramétereinek figyelembevételével
nyomtathatnánk fúvókát.
NTP-MŰV-17-0140 (1.250.000Ft)
„A piramis csúcsa”
A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kiemelt tehetségeinek
komplex programja. A projektet a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar egyesület legtehetségesebb növendékei számára
dolgoztuk ki. A tehetség piramis tetején lévő, kiemelkedő
kompetenciákkal rendelkező tanítványok részére kifejlesztett programban, a tehetséggazdagító foglalkozások
mellett - tudásunk, tapasztalataink megosztásával - felkészítjük tanítványainkat az önálló zenekari munkára, zenei
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Tisztelt Pomázi Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a január óta szállító Zöld Bicske Nonprofit Kft. hulladékszállítási közszolgáltatási szerződését az Pomáz Város Önkormányzata felmondta a folyamatos hibás teljesítés miatt.
2018. február elsejétől Önkormányzatunk új közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal. A
szerződés teljesítésében alvállalkozóként a Városi Szolgáltató Zrt. vesz részt, aki 2017. december 31-ig is teljesítette a
pomázi hulladékszállítást.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakossági és közületi hulladék elszállítása február 1-jétől visszaáll a tavalyi évig
megszokott rendbe.
Kérjük mindazokat, akik idén januárban változást jelentettek be a Zöld Bicske NKft. felé, hogy a bejelentést ismételjék meg a Városi Szolgáltató Zrt. elérhetőségein
(Ügyfélszolgálat: cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 18.;
telefon: 06-26-300-407; e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu), hogy azokat minél hamarabb át tudják vezetni a
nyilvántartásukon. Új szerződést kötni csak a közületeknek
szükséges, aminek érdekében a kapcsolatot felveszi velük a
Városi Szolgáltató Zrt. Magánszemélyeknek nem szükséges
új szerződést kötni. A továbbiakban a változásokat szintén a
fenti elérhetőségeken jelenthetik be.
A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának időpontjáról
rövid időn belül tájékoztatót teszünk közzé. Kérjük, hogy
kísérjék figyelemmel hirdetményeinket.
A hulladékszállítási díj fizetésének módjában, és összegében
továbbra sincsenek változások. A számlákat ezután is az
NHKV. Zrt. küldi ki és nekik kell teljesíteni a befizetést.
Megköszönjük eddigi együttműködésüket és türelmüket!
Vicsi László polgármester
Pomáz Város Önkormányzata

Felvételizők a Sashegyi
gimnáziumában

Felhívás Pomáz
választópolgáraihoz

Pomáz város Helyi Választási Irodája felhívással fordul
a település választópolgáraihoz, hogy vegyenek részt
pártoktól független tagként, a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (Ve.) szerint megválasztásra kerülő szavazatszámláló bizottságok munkájában.

A képviselő-testület által megválasztott tagok megbízatása a
következő általános választásra megválasztott választási
bizottság alakuló üléséig tart.

A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságnak
nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a
választási bizottság választott tagja fentieken túl párt tagja,
a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a
választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi
államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok munkájára:
2018. április 8. napján tartandó országgyűlési képviselők
választásán számítunk.
A képviselő-testület a tagokat előreláthatólag 2018. év március hónapjában tartandó ülésén választja meg.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken,
jelentkezni folyamatosan, de legkésőbb
2018. február 20. napjáig személyesen lehet.
Elérhetőségek:
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
telefon : 06 26 814-385
Helyi Választási Iroda
Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth
Lajos u. 23-25.(II.em.jegyzői iroda)
telefon: 06 26 814-367, 814-310

Helyi Választási Iroda
Pomáz

2018. január 20-án zajlottak a központi írásbeli felvételik.
Intézményünk gimnáziumi részlege is kivette a részét ebből
az eseményből, hiszen mi is vállaltuk, hogy helyszíne
leszünk ennek az írásbeli felvételinek. Szombat reggel 71
diák várta nagy izgalommal a magyar és a matematika
felvételi feladatsorokat. Az előírásnak megfelelően minden
teremben 15 diák foglalt. A magyar, mind a matematika írásbelit 45 percig írhatták a diákok. Az alkalom zökkenőmentesen lezajlott. A nagy izgalom után mindeni arcán a
megkönnyebbülés látszott. Gratulálunk a felvételizőknek!
Hajrá Sashegyi!
Nagy Koppány Lászlóné
16 Pomázi Polgár

FELHÍVÁS

Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

Országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választására vonatkozó
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó
tudnivalókról

Tisztelt Választópolgár!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2/2018.(I.11.) KE határozata
szerint az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választásának időpontja

2018. április 8. (vasárnap)

1./ A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a
Magyar Posta Zrt. útján 2018. február 9. és 19. között kapja
meg a névre szóló értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről.(Az értesítő ajánlószelvényt nem tartalmaz, mivel
ajánlani jelölt, illetve jelölőszervezet által igényelt ajánlóíven lehet.) A választópolgár a központi névjegyzékben
nyilvántartott adatairól a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodában másolatot kérhet.
Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a
szavazókörben nem vehet fel választópolgárt személyi azonosító okmánya és lakcíme alapján a névjegyzékre, így
amennyiben a szavazás napján ténylegesen nem szerepel a
névjegyzéken , az SzSzB visszautasítja és nem szavazhat.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezéssel az
értesítő megküldését követő három napon belül, de legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig lehet élni a helyi választási iroda vezetőjénél.
Pomáz településen települési szintű lakos választópolgár a
8. számú szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 30.
Az a választópolgár, aki a választási értesítőt valamely
okból nem kapja kézhez, az a helyi választási irodában
személyesen kérheti az értesítő pótlását.
2./ Az a választópolgár, aki legkésőbb 2018. március 23-án
16 óráig kéri a központi névjegyzékben nemzetiséghez
tartozásának az országgyűlési képviselők választásának
névjegyzékére is kiterjedő hatállyal történő bejegyzését, az
a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére és nemzetiségi
listára szavazhat.
3./ Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló
kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektronikusan a

helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek, vagy annak módosításának, visszavonásának
legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához.
A választás napján Pomáz településen tartózkodó, Pomáz
településre átjelentkezést kérő választópolgár a 8. számú
szavazókörben adhatja le szavazatát cím: Városháza 2013
Pomáz, Kossuth Lajos u. 30. Átjelentkezett választópolgár
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület
jelöltjére szavaz.

4./ A választópolgár mozgóurna iránti írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási
irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel
vagy a szavazás napján 2018. április 8-án, az írásos kérelemnek legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Az írásos kérelmet más személy is leadhatja zárt borítékban a választási irodában vagy
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál. Átjelentkezést kérő, mozgásában gátolt szavazópolgár a szavazás napján a 8. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottságánál adhatja le írásos kérelmét.

5./ Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A kérelemnek, annak módosítására vagy törlésére irányuló kérelemnek
legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló és mozgóurna iránti kérelemre, továbbá központi névjegyzékben nyilvántartott adatokra (nemzetiségre, fogyatékosságra vonatkozó segítségre vagy személyes adatok
kezelésére) vonatkozóan kérelmet elektronikusan a Nemzeti
Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján is be lehet
nyújtani.
Választással kapcsolatos ügyintézés és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a helyi választási
irodához személyesen vagy telefonon (814-385 vagy 814367, 814-310 ), továbbá tájékozódhat az Országos Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).
Pomáz, 2018. január 15.
Helyi Választási Iroda
Pomázi Polgár 17

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

Február
Február 11. 15.00-tól Városi farsangi
rendezvény a Holdvilág OKE
szervezésében

Február 22. 16 óra Pomázi Szenior
Akadémia: Dr.Juhász Gabriella előadása
a személyes adatok védelméről
23. 14.00-18.30 Véradás

ELŐZETES:

Március 3. 16-18 óráig
Pomázi Kórustalálkozó

Március 9. 18-21 óráig Zsenart
Kreatív Kultúr Klub: irodalom, zene,
képzőművészet. Vendég Dinnyés József
daltulajdonos.

Március 19.19 óra Ivancsics Ilona és
Színtársai: Janika- vígjáték két részben

Állandó programok: gyerek angol,
moderntánc, alakformáló torna, turbó
izom 40+, jóga, karate, gyógytorna,
opanke szerb néptánc, festőiskola,
szenior tánc, holdvilág dalkör-kártyaklub-nosztalgia tánc, ingyenes jogsegély

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Gajdó Ádám
2017.09.08
- Vadász Szofi Leila
2017.12.15
- Coco Sofia
2017.12.27
- Hutás Vencel
2017.12.27
- Holtner Izabella
2017.12.29
- Laponyi Liliána
2017.12.31
- Szabó Zoltán
2018.01.03
- Kovács Kinga
2018.01.03
- Lampert Levente
2018.01.04

Villamos ipari innováció az energiahatékonyság jegyében

Villamos ipari innovációs projekt megvalósítását kezdte meg az MNT SYSTEMS Kft - jelentett
be Nagy István ügyvezető. A pomázi székhelyű társaság tulajdonosi köre olyan szakmai
befektetőkből áll, akik több évtizede jelen vannak a magyar villamos ipari piacon és méltán
szereztek hírnevet ügyfeleik körében. A magyar piacon meghatározó tényezőként ismert vállalkozás tevékenységi köre felöleli a villamos-ipar teljes körét, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen keresztül egészen a hosszú távú karbantartási feladatok elvégzéséig. Mindezen feladatokat kvalifikált, saját tervezői csapattal, villamos ipari projektvezetőkkel, szakemberekkel látja
el.
A WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon” elnevezésű projekt 2018-2019 időszakban valósul meg. Célja világítástechnikai
paraméterek befolyásolásával, energia-megtakarítást eredményező termékcsalád létrehozása és
bevezetése olyan infrastrukturális létesítményeknél, rendszereknél, ahol komplex világításkorszerűsítési programok megvalósítása a jelentős forrásigény miatt csak hosszú távon reális.
A WATTGUARD LUX alkalmazásával jelentős villamosenergia megtakarítás érhető el a szabvány szerinti fénytechnikai paraméterek megtartása mellett, az ívkisüléses elven működő
világító berendezések esetében.
A WATTGUARD LUX projekt a hazai ipar és felsőoktatás szereplőinek célirányos innovációs
együttműködése eredményeként valósul meg, kisvállalkozások és a veszprémi Pannon Egyetem
részvételével. Dr. Fodor Attila, a Pannon Egyetem adjunktusa szerint a laboratóriumi
fejlesztések eredményének kiértékelése, majd a termékcsalád kültéri helyszíneken, különböző
világító berendezéseken történő párhuzamos tesztelések alapján kerül sor a fejlesztésekre.
A különböző tényezők (pl. napszak, fényerősség, időjárás) változásának hatásához alkalmazkodva kerül sor a berendezés automatizálásának kifejlesztésére. A berendezésekhez távfelügyeleti rendszer is kapcsolódik, ami az üzemeltetés költségeinek további csökkentését és a karbantartás, javítás szükségességének optimális meghatározását segíti. Az intelligens rendszer
lehetőséget biztosít a fogyasztás alakulásának ellenőrzésére és befolyásolására is, kapcsolódva
az adott szervezet energiairányítási rendszeréhez.
A WATTGUARD LUX szélesebb körű alkalmazása a legjelentősebb energiaigényű iparágak
(közlekedés, közmű, logisztika) költségfelhasználásában komoly megtakarítást eredményezhet.
A termékcsalád révén villamos energia megtakarítás érhető el, ezáltal kisebb lesz a CO2 kibocsátás és a közvetlen környezetre gyakorolt környezeti hatások csökkentése is fontos
nemzetgazdasági tényező. A közvilágítási hálózatokat alacsonyabb teljesítményen használva
hatékonyabb üzemeltetést eredményeznek. Kevesebb hő fejlődik a lámpatesten belül, ezért azok
lassabban öregszenek el, hosszabb lesz a fényforrások élettartama, ritkábban kell cserélni, ezáltal olcsóbb lesz az üzemeltetésük és karbantartásuk. Kevesebb veszélyes hulladék, csomagoló
anyag keletkezik, ami tovább csökkenti az adott felhasználó ökológiai lábnyomát.
Nagy István ügyvezető szerint az energiahatékonyságot, a gazdaságosságot és a környezet
védelmét egyaránt célzó fejlesztési folyamatot a WATTGUARD LUX projektben tevékenykedő
vállalati szakemberek - egyetemi kutatóműhelyek támogatásával - folyamatosan elemzik. A
WATTGUARD LUX technológia fejlesztési iránya a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések
mellett jól illeszkedik az EU Öko-Innovációs Akcióterve, valamint az Európai Energia Stratégia
Technológiai Terv (SET-Plan) azon törekvéséhez is, amely szerint a széndioxid emisszió
csökkenését szolgáló technológiákra, termékfejlesztésre és az energiaköltségek mérséklésére
egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani. A SET-Plan a WATTGUARD LUX egyik jövőbeni
fókuszát jelentő közlekedési infrastruktúra területét az energiahatékonysági prioritások között
említi.
Az MNT SYSTEMS Kft projektje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által
meghirdetett, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívás pályázati
nyertese. A két éves projekt 442,8 millió forintból valósul meg, az NKFI alap támogatása ebből
287,2 millió forint.
Pomáz, 2018. január 8.

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:
8-18 óráig
Szombaton:
8-12 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Február

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

Március

4-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

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

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

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

Farsangi kedvezmények a
Pomoptiknál!

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke
kapható!

Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869

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

Készpénzért
veszek!

Almási Katalin vásárol
bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, könyveket,
hangszereket, varrógépet,
csipkét, bizsukat,
kitüntetést, régi pénzt,
régiségeket, hagyatékot
DÍJTALAN
KISZÁLÁSSAL!

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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