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PÁLYÁZAT
Pomáz Város Önkormányzata
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-

Közterület-fenntartó
munkakör betöltésére.

Mátyás Király Általános Iskola, konyhai kisegítő munkakör betöltésére.
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődésszervező munkakör betöltésére.
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Területi védőnő
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www.pomaz.hu oldalon található.
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Nézd csak, bolondul, karikázva
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lepke! hogy kezd tündéri táncba!

Polgármesteri interjú.........................4.
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pedig egyhelyben kavarog.
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föl, föl, föl, ingó, lebegő
tornyot húzva, mely repdeső
útjuk nyomában égbe nő,
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függőlegesen rakéta: már a
bükk magasában, már a nyárfa
csúcsánál járnak: már a drága

Szülőklub........................................13.

túlvilágban szikráznak a
kék őrületben, ahova
csak a szerelem mámora

Házunk tája....................................16.

vagy az se emel!...Ott repülnek!
Ott! Hol? Fény!
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Elfogadásra került
az új Helyi Építési Szabályzat

Ebben a ciklusban egész biztosan a leghosszabb, szinte maratoni volt a júniusi
testületi ülés. A képviselők mintegy hat órán keresztül vitatták meg a város ügyeit.
A fontosabb momentumok közé tartozott Pomáz Város Településfejlesztési
Koncepciójának, Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának
jóváhagyása, valamint a második napirendi pont első része, melyben a testület
eddig nem látott módon nem fogadta el a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi
beszámolóját. Többek között ezekről a döntésekről ejtettünk szót Vicsi László polgármesterrel.

- Kezdjük egy öt éves folyamat lezárásával, vagyis a HÉSZ lezárásával…
- Valóban ötéves folyamat végére sikerült pontot tennünk. Több, mint kétszáz beérkezett változtatási igényt dolgozott fel és épített be az önkormányzat az új Helyi Építési Szabályzatba. Rengeteg kijavítani való volt a
régebbi tervekben is, melyeket megpróbáltunk az új - és folyamatosan változó – jogszabályoknak megfelelően
kialakítani. Ezalatt, az öt év alatt rengeteg munka, rengeteg véleményezés
és a helyi lakosság véleményének
meghallgatása után fogadta el a
képviselőtestület 9 igen szavazattal két
tartózkodás mellett az új HÉSZ-t. A
testületi ülésen rengeteg beszámolót
hallgattunk meg. Ilyenek voltak a
polgárőr szervezetek, a tűzoltóságok, a
Kábítószer Egyeztető Fórum, a köz4 Pomázi Polgár

biztonsági tanácsnok, valamint a
rendőrség beszámolói.
- Ez utóbbinál álljon meg egy szóra!
Alighanem az önkormányzat történetében példa nélküli, hogy a testület
nem fogadja el a rendőrség éves
beszámolóját…
- Az én emlékeim szerint egyszer már
előfordult ilyen, de nem is ez a lényeg,
hanem az, hogy most miért került sor
ilyen döntésre. Az elmúlt években
egyre növekszik a drogprobléma a
városunkban. Az elmúlt hónapokban
ugrásszerűen megnövekedett a droggal
élők, valamint az általuk okozott problémák száma. Rengeteg lakossági
megkeresés, panasz érkezik, ezért
döntött úgy a képviselőtestület, hogy
nyomatékosítsa a rendőrség felé a
jelzést, itt bizony a bűnüldözésnek kell
hathatósabban fellépnie. Ennek hatására a testületi ülés másnapján már

külön egyeztetést folytatattam a szentendrei rendőrkapitánnyal, aminek reményeim szerint a közeljövőben már
látható eredményei lesznek. Kijelöltük
azokat a problémás gócpontokat, ahol
fokozott rendőri jelenlétet és intézkedéseket kértünk.
- Maradva még a beszámolóknál, az
önkéntes tűzoltóság kérésének megfelelően extra költségvetési támogatásban részesült…
- Egyrészt elfogadtuk a tűzoltóság beszámolóját, megköszöntük a városért
végzett munkájukat, s egyben a kérésüknek megfelelően az eddig nyújtott
önkormányzati támogatáson felül további többmillió forint támogatást
szavazatunk meg azért, hogy a köz
érdekében végzett tevékenységük továbbra is zökkenőmentes lehessen.
- Korábban már beszámoltunk róla,
hogy a MÁV HÉV Helyiérdekű Vasút
Zrt. képviselői Pomázon jártak, s
bíztató tárgyalások kezdődtek el
velük…
- A testületi ülésen ennek a tárgyalásfolyamatnak a kikristályosodott változata került a képviselők elé egy megállapodási tervezet formájában, amelyet
a testület el is fogadott. Így elindulhat
az az együtt működés, melynek keretein belül, az önkormányzat és a tulajdonos közösen rendezheti a HÉV
állomás épületét, a parkját, valamint
egy ideiglenes parkoló kialakítására is
sor kerülhet. Azt gondolom, hogy a
következő évek közös munkája egy
sokkal szebb és funkcióiban használhatóbb állomást fog eredményezni.
Ahogy reményeim szerint a Rákóczi út
és környéke is megújul, hiszen elindult a nevezett szakasz vízelvezetésére
nyert 150 millió forintos pályázat közbeszerzési kiírása.

HÁZUNK TÁJA

Pomáz Város Önkormányzata sikeresen
megvalósította a Béke utca
és a Vróci út fejlesztését

szolgáltatásokat. Az utcákban működő vállalkozások megközelítése könnyebbé válik, amely a gazdasági teljesítményük javulását segíti. A vállalkozások foglalkoztatottai
esetében pedig, a munkába járás körülményei javulnak azáltal, hogy burkolt úton tudják megközelíteni a munkahelyüket.

Pomáz Város Önkormányzata 2017. januárjában nyújtott be pályázatot az ,,Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal, Pest megye területén” című pályázati konstrukcióra, amelyben 150 millió Ft-ot nyert el a
Béke utca és Vróci út fejlesztésére.
Az Önkormányzat által elnyert támogatásból megvalósuló
fejlesztések keretében 2017. augusztusa, és 2018. májusa
között Pomáz város területén két egymástól független szakaszon került sor önkormányzati tulajdonú utak szilárd
burkolatának kialakítására, egyrészt a Vróci úton, másrészt
pedig a Béke utcában. A beruházás keretében összesen
807,8 m szilárd burkolattal ellátott út készült. A Béke
utcában járda, a zöldterület fejlesztése, fák ültetése, illetve
közlekedésbiztonsági elemek kialakítása történt meg. A
Vróci úton a burkolaton kívül, a vízelvezetés is kialakításra
került. A kivitelezési munkákat a Strabag Általános Építő
Kft. végezte el. A műszaki átadás-átvételre 2018. május 28án került sor. A fejlesztés eredményeként az utcákban a
lakók életminősége javul, könnyebben el tudják érni a köz-

Projekt adatai:

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás Pest megyei fejlesztések előirányzat
Támogató Szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium
Kedvezményezett neve: Pomáz Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2016/2
Elnyert támogatás: 150 000 000 Ft
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.08.01.-2018.05.31.

Aszfaltozások és KRESZ táblák pótlása

Idén is folytatódik Pomázon a kátyúzások mellett az
utak aszfaltozása, rendbetétele. A Vróci út után több utca aszfaltozása vagy murvás burkolattal való felújítására is sor került, lakossági kérésre megújult az Árpád
Fejedelem útján egy járdaszakasz és megkezdődött a
hiányzó KRESZ táblák pótlása.

A Vróci út mellett a következő fejlesztések a legfontosabbak, melyekről érdemes beszámolni a város lakosságának: a Kamilla utca aszfaltozása, az Őzláb utca, a Szuszogó
utca egy szakasza, valamint a Susnyár út földburkolatú
része, melyek makadámos zúzott kő alapot kaptak, amire
murvát hengereltek. Ezeken kívül a Búzavirág utca aszfaltozására is sor került, ahol a vízelvezetés is megoldódott. A
Búzavirág utca aszfaltozási költségeiből az utca lakói, vállalkozói is részt vállaltak, ami példaértékű. Mindezeken
felül Pomáz város belterületén a meglévő KRESZ táblák
felmérése megtörtént, valamint a hiányzó táblákra vonatkozó javaslattételek elfogadásra kerültek, így megkezdődött Pomáz teljes belterületén a KRESZ táblák pótlása.
Elsőként a Tiszolczy-telepen kerültek kihelyezésre az új
táblák, majd egyéb helyeken is, ahol pótolni szükséges.
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

az 1-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén 18 órától fogadóórát tart a Mesedombi óvodában.

Halászné Gambár Mária Ilona

a 2-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap első csütörtökén 17 órától fogadóórát tart
a Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Sarkadi Attila Ferenc

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

A Pomázi Polgárőr
Egyesület tájékoztatója
Tisztelettel tájékoztatjuk Pomáz Város lakosságát, hogy
a Pomázi Polgárőr Egyesület az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint az
OPSZ javaslatára 500 ezer Ft támogatást nyert a Belügyminisztériumtól, a 300/100-as program keretében kiírt
pályázatra.

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 fogadóórát tart
Tel: 06-20-327-4007

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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Ezt az összeget Pomáz Város Önkormányzatán keresztül juttatták el az egyesület részére, szigorú pénzügyi elszámoltatás és szakmai beszámolók elkészítésének terhe mellett.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az összeget felhasználtuk. A felhasználás célirányos, hasznos dolgokra történt.
Az új gépkocsit készítettük elő a törvényi előírásoknak
megfelelően, szolgálat ellátásra, tárgyi eszközöket vásároltunk munkánk még hatékonyabb ellátásának érdekében.
Ezúton is szeretnénk megköszönni és hálánkat kifejezni a
Belügyminisztériumnak, hogy kiemelt programok keretében
a hatékonyabb közbiztonság elősegítésének érdekében
pluszforrást biztosítanak a településeknek, köztük városunknak is. Szeretnénk továbbá megköszönni Pomáz Város
hivatalának, Jegyző asszonynak, és az általa irányított
munkatársaknak azt a magasszintű szakmai segítséget,
melyet a szigorú elszámolási teendők segítségéhez nyújtottak. Köszönetünket fejezzük ki az általunk oly mélyen
tisztelt lakosságnak is azért a mérhetetlenül nagy bizalomért
és a felénk sugárzott szeretetért, melyet egyesületünk tagjai
nap mint nap megélhetnek. Reményeinket fejezzük ki, hogy
még sokáig segíthetjük az Önök szubjektív biztonságérzetének növelését, személyi és vagyoni tárgyaik megőrzését, egyre kevesebb szabadidőnk terhére, melyet természetesen, de annál nagyobb szeretettel végzünk.
Pomázi Polgárőr Egyesület

ÖNKORMÁNYZAT

A Hősök terén történt
magánjellegű építkezés margójára

Tisztelt Lakosság!

Pomáz központi helye, a Hősök tere több szempontból fontos településünk számára. Itt található a kőből készült
Magyar Kereszt, amelyet 1906-ban Pauliny Ilona úrnő állíttatott, a Jankovits Gyula által készített I. világháborús emlékmű, az 1814-től épült Református templom, de a pomázi
Néprajzi Gyűjtemény, a Tűzoltóság épülete, a református
Lelkészi Hivatal, a Pomáz sok nemzetiségét ábrázoló Életfa
is. Azok számára, akik gépkocsival át-, vagy elutazóban
vannak, szintén emlékezetes a hely, hiszen a körforgalmon
való áthaladás során van idő szétnézni a területen. Éppen
ezért – a rosszindulatú feltételezésekkel ellentétben – kiemelten kezeli Pomáz Város Önkormányzata a Hősök terét,
hiszen nem csak a tervezett parkosítással igyekszik gondoskodni a terület rendezettségéről, hanem kiemelt figyelmet
fordít az ott zajló építési munkákra is.
Néhány hete a közvéleményt és az Önkormányzatot is váratlanul és megdöbbenéssel érte a hír, miszerint egy magántulajdonos, miután megvásárolta (a híresztelésekkel ellentétben nem az Önkormányzattól) a Hősök tere 9. és 11. sz. alatti ingatlanokat, megkezdte az azokon álló két régi épület
bontását. Álláspontunk szerint a tulajdonosnak bontási engedélyt kellet volna kérnie a szentendrei Építéshatóságtól,
ám tudomásunk szerint ezt nem tette meg, illetve a bontás
során számos egyéb jogszabályi előírást is megsértett. Az
Önkormányzat már közvetlenül a bontások után érdeklődött
a terület megvétele iránt, azonban a jelenleg kb. 15-20 M
forintot érő építési telkekért az új tulajdonosa 150 M Ft-ot
kért volna, mely amellett, hogy irreális összeg, meg is haladja az Önkormányzat anyagi lehetőségeit.
Sajnos a területre az Önkormányzat által elrendelt változtatási tilalom ellenére a bontások után – véleményünk szerint szintén szabálytalanul – kerítés épült, a telkeket lemurvázták, illetve ma már hatalmas OSB lapokkal fedett homlokzatok csúfítják a Hősök terét. Csak reménykedni tudunk,
hogy az OSB lapokra később nem kerülnek fel reklámok,
rombolva a településképet.
Mivel Pomáz városában 2013. óta nincs építéshatóság (azaz
az Önkormányzatnak nincs hatásköre sem építési, sem bontási engedélyt adni, így gyakran tudomása sincs a városban
zajló építési tevékenységekről) ezért maga az Önkormányzat, mint ügyfél tett bejelentést a szabálytalanságokról a Pest
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztályához, felhívva a figyelmet a területen folyamatban lévő munkálatokra, és kérve sürgős intézkedésüket.
Sajnos egyelőre a bejelentésnek nincs eredménye, de természetesen minden eszközzel azon lesz az Önkormányzat,
hogy az illetékes hatóságokat intézkedésre bírja.

A teret körülvevő telkekre változtatási tilalmat léptetett
életbe az Önkormányzat, amely minden építkezést és értéknövelő beruházást megtilt (az engedély nélkülieket is).
Heteken belül elkészül a településképi arculati kézikönyv,
valamint a településképi rendelet, melynek révén az Önkormányzatnak beleszólása lesz a tervezett épületek arculatába,
homlokzati megjelenésébe.
Kérjük a lakosság megértését és türelmét, hiszen a jogszabályok adta kereteken, lehetőségeken belül továbbra is
mindent meg fogunk tenni a város arculatának megóvása
érdekében, és kiemelt figyelmet fordítunk a Hősök terén
történő építkezésre!
Pomáz Város Önkormányzata

Pomázi Polgár 7

OKTATÁS

Iskolai, óvodai és bölcsődei Pedagógusok
tiszteletére rendezett vacsoraestek

Idén is egy vacsoraesten vehettek részt a pomázi iskolai,
óvodai és bölcsődei dolgozók pedagógusnap alkalmából,
mely vacsoraesteknek a Teleki-Wattay Kastély Étterem
adott otthont.

Az óvodai és bölcsődei dolgozók számára 2018. június 4-én,
az iskolai dolgozók számára pedig 5-én került megrendezésre a köszöntő est. Az eseményen nagy számmal vettek
részt a pedagógusok, ahol Vicsi László polgármester, Szalontai Katalin intézményvezető és Nagy Attiláné Közigazgatási-és Népjóléti Csoportvezető méltatták a dolgozók
egész éves teljesítményét, profi és lelkiismeretes munkájukat. Az eseményeken részt vett Ternovszky Béla, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke. Az esteken sor került a
Pomáz Közoktatásért díjak átadására is, mely díjakat méltán
Egeginé Kiss Erika és Átsné Papp Mária kapták. Vicsi
László polgármester beszédében kiemelte, hogy Pomáz Város közössége számára kiemelkedően fontos tevékenységet
végeznek Pedagógusaink, és bár az iskolák már nem az
Önkormányzat kezelésébe tartoznak, továbbra is számíthatnak mindenben az Önkormányzatra, amiben tud, segít.
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Döbbenetes vizuális hatások
Bogdán Rozália festménykiállításán

KULTÚRA

Bogdán Rozália, vagyis Roxy csupán 2014-ben kezdett
festeni, miután szomszédasszonyát meglátta festés
közben. Soha nem érzett élményt okozott neki a festés,
megszűnt számára a világ, a gondok és minden probléma, ha ecsetet ragadt.

Bár nem régóta fest, már több sikeres kiállításon vannak túl
a festményei, ugyanis 2016 áprilisában Budapesten, majd
ezt követően Pilis Városában, illetve legútoljára Hódmezővásárhelyen kerültek kiállításra Roxy festményei, ezáltal
többen felfigyeltek rá és egyre ismertebb lett. Pomázi lakos
lévén 2017 augusztusában a Pomázi Sara Otthonban nyílt
napokon láthatták képeit, ami után egyenes út vezetett a
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében látható
kiállításhoz. A kiállításon látható festmények némelyike UV
fényben látható fluoreszkáló festékeknek köszönhetően egy
varázslatos világot tárnak elénk. Roxy festményeinek kiállítását Vicsi László polgármester nyitotta meg, méltatva a
festő személyiségét és tehetségét. A kiállítás megnyitóját
kiváló zenés, táncos előadások kísérték, Jungwirth Lőrincz
és Balogh Sándor zenéltek, Jungwirth Alexandra táncolt,
Kiss Ilona Liliána és Kiss Vince ének és vers produkciókkal
kápráztatták el a nagyérdeműt. A művésznő életútját bemutatta: Takács Gáborné Piroska az Ispotájos Alapítvány referense.
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Egy nap a Honvédelemért Pomázon, immár
második alkalommal

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) szervezésében második alkalommal került megrendezésre június
elsején, Pomázon az Egy nap a Honvédelemért nevű
rendvédelmi és toborzó nap.

A jeles napot Hadházy Sándor országgyűlési képviselő,
Vicsi László polgármester és Bíró Sándor ny. r. ezredes, a
MATASZ pest megyei elnöke nyitották meg. Az események
sorozata ejtőernyős ugrással kezdődött, amikor is a Szent
István Parkban földet ért két kiváló ejtőernyős mindegy
1000 méteres magasságból, a MATASZ és Pomáz zászlajával, mely idén is izgalmas és látványos nyitánya volt a napnak. A fiataloknak szóló eseményen a jelenlévők izgalmas
sportversenyeken vehettek részt, valamit aikido, kutyás,
katonai, rendőri és tűzoltó bemutatókat láthattak. A felállított sátraknál fegyvertechnikai ismeretek oktatása zajlott,
mely iránt láthatóan nagy volt az érdeklődés a megjelent
ifjak részéről. A rendezvény célja, hogy a vetélkedőkön és a
bemutatókon fellelkesedve sok fiatal érezze a haza szolgálatának fontosságát.
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VALLÁS

Feri atya búcsúzott Pomáztól

Július 17-én csordultig megtelt a Szent István Király
templom. A hívek egyszerre ünnepeltek és búcsúztak is,
hiszen ezen a napon ünnepelték Erdődi Ferenc atya
pappá szentelésének tizedik évfordulóját, s búcsúztatták
is Feri atyát, aki hét évi pomázi szolgálat után kérte felmentését és áthelyezését. Ezen alkalommal köszöntötték
Bacsa Dávid atyát is, akit egy éve szenteltek pappá. A
szentmisét követően a hívek a paplak kertjében vehettek
részt szeretetvendégségen.

A mise kezdetén Bertalan Tamás, a világi testület vezetője
az egész közösség nevében köszönte meg Feri atyának a
Pomázon eltöltött hét évet, a szolgálatot, a rengeteg munkát.
Egyben fájó szívvel búcsúztatta a közösség nevében őt.
Elmondta, hogy Pomázon nem csak a katolikus hívek tudják
azt, hogy ki is az a Feri atya, s hogy Erdődi Ferenc bár elmegy Pomázról, de reméli, hogy ide mindig hazatér.
Búcsúzóul - mivel tárgyi emléket nem kért - Balla Éva adott
át egy fotókönyvet, mely az atya pomázi emlékeit hivatott
megörökíteni. Ezután a gyermekek köszöntötték Feri atyát
énekekkel, versekkel. S, kérték, hogy örök életére maradjon
meg benne az a gyermeki nyitottság, mellyel Pomázon
viseltetett mindenki iránt. Majd Csere László adott át búcsúajándékot, s Szlávikné Katona Mária köszönte meg a
német nemzetiség nevében a hagyományok és a katolikus
hit ápolását, a német nyelvű miséket.
Feri atya először a plébánia dolgozóinak, az oltárszolgálatot
nyújtóknak, a templom szépítőinek köszönte meg a rengeteg
segítséget. Aztán a világi testület tagjainak, a hitoktatásban
segédkezőknek, Gabriella nővérnek köszönte meg a szolgálatát. Majd rengeteg köszönet következett még a sorban,
annyi, hogy felsorolni sem lehet.
Ez a plébánia akkor lesz az önöké, ha magukénak
érzik – mondta búcsúbeszédében Feri atya. - Nagy hálával
tartozom önöknek, mert annyit tanultam és olyan mélységben, amennyit még a szemináriumban sem. Számomra ez
akkor ajándék, amit meghálálni nem fogok tudni, csak
megköszönni a türelmüket.
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Alternatív terápiák
Képzőművészeti terápia

A szülők sokszor tanácstalanok, amikor gyermekükkel
probléma van. Keresik a segítséget, de nem tudják,
merre induljanak el. Természetes, hogy olyan terápiát,
segítséget keresnek, amelyről azt gondolják, hogy gyermekük szívesen fog odajárni, és hasznára válik. Sok
olyan terápia van, melyről keveset tudnak. Nincs
ismeretük arról, hogy milyen problémák esetén érdemes
alkalmazni. Én most a képzőművészeti terápiáról szedtem össze néhány információt.

A képzőművészeti terápia nagyon hatásos tud lenni szorongó vagy nem beszélő gyermekeknél. Autista gyermekeknek nagyon ajánlott, illetve pszichés problémáknál is
segíthet, vagy traumatikus élmények feldolgozásához is
segítséget jelenthet.
A terápia lehet egyéni, páros, csoportos is. Van olyan
kisgyermek, akivel először csak kettesben tudok festeni, és
később, néhány alkalom után be tudom illeszteni egy csoportba.
A terápia lehet aktív és passzív is. Ez azt jelenti, hogy az
aktívban maga is alkot, a passzív során pedig képzőművészeti alkotások feldolgozásával foglalkoznak, beszélnek róla. Ez inkább a felnőtteknél használatos. A
szorongó gyermek már az alkotás folyamatában is megszabadulhat sok szorongásától. A technikákon keresztül pedig
kap egy önkifejezési lehetőséget, ahol indirekt módon
megjelennek az őt érintő problémák. Nem egyszer az alkotási folyamat során a kisgyermek mindig ugyanazt festi.
Vagy például a megfestett képet mindig elkezdi feketével
átfesteni, mondván hogy esik az eső, vagy vihar van…
Lehet, hogy ez megtörténik négyszer, ötször is, és elkezd
mást festeni. Tulajdonképpen egy öngyógyításon ment
keresztül az alkotás által, átstrukturálta a benne lévő traumatikus élményt.
A képzőművészeti terápia csoportos formája nagyon alkalmas az önelfogadás és a másik személy elfogadásának
javítására. Az elkészült alkotásokról a csoport beszélget, és
megtanulja, hogy hogyan kell véleményt formálni, hogy ne
legyen bántó. Hogy azt fogalmazza meg, ami neki tetszik a
másik alkotásában, vagy ami feltűnő, érdekes. A szorongó,
vagy magát alulértékelő gyermek felfedezi, hogy mindenkinek más tetszik. Hogy az ő munkája is tetszett
valakinek. Nő az önbecsülése. De a művészetterápiában a
létrejött alkotás másodlagos. Az alkotó folyamat a

SZÜLőKLUB

fontosabb. Ezt azért is fontos leszögezni, mert a szülők
hajlamosak a kérdést feltenni: Ma mi szépet festettél? És
nem biztos, hogy szépet, és az sem biztos, hogy a végén
létrejött-e egyáltalán egy alkotás, vagy csak az indulatok,
érzelmek szakadtak fel egy technika kapcsán, de az sem
kevés! Tehát csínján kell bánni a kérdéssel…
Az alkotás során a témaválasztás a csoportvezető irányítása
szerint történik. Már a témaválasztás is lehet olyan, ami
megmozgatja a résztvevőt. (Mitől szoktam félni? Álmok
stb.) A képzőművészeti technikák között számos olyan technika létezik mely alkalmas a projektálásra, asszociálásra,
megmozgatja a fantáziát is és a kreativitást is növeli.
Szülőktől szoktam hallani: Az én gyerekem nem szeret
festeni, rajzolni… A képzőművészeti terápia teljesen más!
Az a gyerek, aki nem szeret, vagy nem tud jól festeni, itt
olyan technikákkal találkozik, amelyekben ő is sikeres lesz,
mert különleges alkotások kerülnek ki a keze alól, és ez már
önmagában is növeli az önbizalmát. Nem kell hozzá semmilyen technikai tudás. És természetesen a képzőművészet
mellett teret kap a zene, a mozgás, kreatív és önismereti
játékok is.
A képzőművészetet, mint eszközt, célzottan képességfejlesztésre is kiválóan lehet alkalmazni gyermekeknél.
Számos képesség fejlődik általa, mint pl. kognitív képességek, mozgás, finommozgások, kreativitás. De hangsúlyoznám a személyiségfejlesztő hatását.
A Felzárkózunk Alapítvány célul tűzte ki, hogy alternatív
terápiákkal is segíti a hozzánk forduló szülőket. Olyan
lehetőségeket kínál fel, melyek az állami ellátásban nem
érhetőek el. Így az eltelt 2017-18-as tanév során folyamatosan alkalmaztuk a képzőművészeti terápia kiscsoportos
formáját.
Augusztusban lesz egy terápiás szemléletű gyermektáborunk, ahol a képzőművészet mellett a hangtálak és
hangszerek is szerepet fognak kapni. De erről a következő
cikkben fogok írni.
Egervári Lilla
Művészet-és szocioterapeuta
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Tanév végi hírek a német suliból

Az év végéhez közeledve a gyerekek – örülve a napsütésnek, melegnek – egyre inkább előre tekintettek a nyárra,
várták a pihenést, nyaralást. Az iskola is az év végi
teendőket végezte: dolgozatjavítások, feleletek a jobb jegyért, egyéb szokásos év végi adminisztrációs tevékenységek…
A német iskolában - mint minden évben – a negyedik, a
hatodik és a nyolcadik osztályban lezajlottak a német vizsgák, melyek egy írásbeli és egy szóbeli részből álltak. A
vizsgákra – melyek bizottság előtt zajlottak le -, szépen
felkészültek diákjaink. Ezzel a megmérettetéssel a gyerekek
egy kisebb nyelvvizsgához hasonlóan tudtak a tudásukról
számot adni. Diákjaink ügyesen megfeleltek a követelményeknek!

Az „Egy nap a honvédelemért” elnevezésű pomázi honvédelmi és toborzó napon iskolánk teljes létszámmal
képviseltette magát. Látványos ejtőernyős- és kutyabemutatóval indult a változatos, fegyverismertetővel, a készenléti
rendőrség akcióival kiegészített, ügyességre és erőnlétre
épülő versenyszámokkal folytatódó honvédelmi nap. Diákjaink csapatai szép eredményeket értek el a különböző
versenyszámokban.
Iskolánk lelkes sportoló csapatai az idén is hajóba szálltak a
VIII. Szentendrei- Kalászi Sárkányhajó Viadalon. Tanulóink
csapata korosztályukban a 2., a szülőkből és kollégákból
álló felnőtt csapat pedig a 3. helyen végzett.

Gyermeknap alkalmából iskolánk a tanév utolsó hetében
akart kedveskedni a tanulóknak. Az esős idő miatt a tornacsarnokban valósult meg az előre eltervezett program: két
hatalmas ugrálóvár, egy felfújható foci-darts és arcfestés
szórakoztatta a kicsiket és nagyokat. Ezen kívül a
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mentőszolgálat munkájának bemutatása színesítette a gyermeknapot.
Nemzetiségi iskolánk életében kiemelkedő helyet foglal el a
minden évben megrendezésre kerülő nemzetiségi nap. Idén
akadályversenyt szerveztünk a sváb-házba, melynek során
állomásonként más-más kihívások vártak a gyerekekre: a
pomázi németek életmódjával, szokásaival, nyelvével kapcsolatos feladatok formájában. Az izgalmas és színvonalas
napot jelenlétével megtisztelte Szlávikné Katona Mária, a
Német Nemzetségi Önkormányzat elnöke, aki elismerőleg
nyilatkozott a nemzetiségi napunk színvonaláról. A programot a Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag is támogatta,
így a nyertes csapatok értékes jutalomban részesültek, de
minden gyermeknek jutott egy kis édesség is.
Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes nyári szünidőt!
Szeptemberben újult erővel és megszépült külsővel vágunk
neki az új tanévnek.
Balog Ilona Katalin, intézményvezető

Vidám felfordulás a
Sashegyiben

A mindenségit neki, már megint rohangálnak a gyerekek a
kastélykertben! Sőt, nem csak futkároznak, hanem lőnek,
másznak, csúsznak, visítoznak is. És nem sokkal jobb a
helyzet az iskola kertjében sem, nem beszélve a tornateremről.
Ott aztán a feje tetejére állítva minden! Nyüzsgés itt, felfordulás ott, hatalmas ribillió amott. Miért nem vagyok mégsem
mérges, miért nem rakok rendet, de azonnal?!
Könnyű a válasz: Ezt a zűrzavart mi magunk idéztük elő, szánt
szándékkal, jó előre megfontoltan. Nevet is adtunk neki:
Sashegyi-napok. Hogy mire jó mindez? Ünnepelünk. Örülünk
saját magunknak, örülünk, hogy itt a tanév vége, örülünk,
hogy előttünk a nyár, mi kell még? Óriási csúszda, óriási
malomjáték, arcfestő művészeink kezei alól kikerülő cicák,
tigrisek, kutyusok és egyéb állatfajták serege, vidáman csillámló tetoválások a vékonyka karokon, ifjú íjászpalánták hada
a céltáblával szemben, színes rajzok a térköveken, napóleoni
csákó, gyöngykarperec, függő díszek és más kincsek készítése
az osztályokban, hatalmas akadálypálya a tornateremben, csak
győzzük figyelemmel, ki merre jár, ki mit csinál…
S mindez csak a kicsiknek szól – a nagyok másfajta kincskeresésre indultak Pomáz városában: érdekes tetőket, szép,
régi kapukat, jópofa kutyusokat, természeti szépségeket vagy
éppen pomázi furcsaságokat (akad egynéhány) keresnek. Ha
találnak ilyeneket, s miért ne találnának, lefényképezik azokat,
hogy azután legjobb képeik afféle játékos fotópályázat
keretében megjelenjenek iskolánk honlapján.
Persze mindez semmi ahhoz képest, ami most következik.
Rohanok is nagy csomó apróság kíséretében a záró eseményre,
a mindig izgalmas, a hallásomon cseppet sem javító,
fülsiketítő szurkolással járó kosár- és focimeccsekre a diákok
és a tanárok csapatai között. Kik lesznek a győztesek? Megsúgom, kedves olvasók: idén is, akárcsak tavaly és tavalyelőtt,
biztosan a sashegyisek nyernek!
Mécs Gábor
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Az utolsó előtti rendészeti
évfolyam is leérettségizett a
Sashegyiben

2018. jún. 18-21-ig zajlottak a szóbeli érettségi vizsgák a
Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti
Szakközépiskolában. 21 végzős diákunk tett rendes érettségi
vizsgát, négyen a 11. osztályból előrehozott érettségi vizsgát
tettek angol nyelv tantárgyból. Tanárok és diákok együtt izgultak, hogy szép eredmények szülessenek. Érettségi elnökünk,
Cseke Lajos a József Attila Gimnáziumból érkezett, magyar,
dráma és média szakos tanár. Nagyon kedvesen, megértően
állt a felelőkhöz, de a vizsgabizottság minden tagjára jellemző
volt a pozitív hozzáállás. Sok szép feleletet hallottunk, de természetesen az „aranymondások” sorát is folytathattuk…
Gratulálunk diákjainknak, és kívánjuk, hogy a jövőben teljesüljenek álmaik, érjék el céljaikat!
Szikra Petronella, megbízott igazgató

Hatalmas virág- és
lufiáradat a ballagáson

Izgatott készülődést követően június 15-én 17 órakor megkezdődött ballagási ünnepségünk. A bizonyítványosztás
után végzőseink körbejárták az iskola épületét, énekszóval
búcsúztak a tantermektől.
Az udvaron végigballagva hatalmas virág- és lufiáradat lepett
el mindenkit. Az ünnepség során mindkét osztály elbúcsúzott
tanáraitól, diáktársaitól és jótanáccsal látták el a fiatalabbakat.
Megbízott igazgatónk, Szikra Petronella megtartotta ünnepi
beszédét, és átadta az okleveleket, jutalomkönyveket a kiemelkedő tanulóknak. A Sashegyi Sándor Alapítvány nevében
Kapin Györgyné, a kuratórium elnöke adta át a Sashegyi
emlékplaketteket: Heiczinger Júlia (8.b), Hudák Boglárka
(8.b) és Rudas Zsófia (8.a) a nyolc éven át való kitűnő tanulmányi eredményéért, Ignáth Luca (8.b) tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeiért vehette át a díjat. Az
ünnepség végén a magasba emelkedő lufik zárták le az
általános iskolai éveket. A ballagókat már várja a középiskola,
tanulmányaikhoz ezúton is sok sikert kívánunk!
Kardos Andrea
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HÁZUNK TÁJA

Gondolkodjunk közösen házunk tájáról és
tájunk házáról!
Régiós Arculati Kézikönyv készül

A régió településeinek többsége éppen túl van egy nehéz
feladaton: elkészítette településképi arculati kézikönyvét
(TAK) és a hozzá tartozó rendeletet. Az egyes települések
TAK-ban számba vett értékei azonban több ponton összefüggnek, egymásba fonódnak, közös régiós arculatot adva. Ezen
értékek, jellemzők és összefüggések feltérképezésének, régió
szintű bemutatásának ad teret az „Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyv”, továbbiakban ÉTAK, mely a régió esszenciáját adja.
A kiadvány célja, hogy gondolkodjunk közösen és fogalmazzuk meg a régió jövőjét érintő, a döntéshozók és a
lakosság munkáját is segítő alapvetéseket „házunk tájáról és
tájunk házáról”. Ehhez össze kell gyűjteni a régiónkat
meghatározó, annak egyediségét adó épített és táji értékeket,
megismerve a bennük rejlő erőt és szépséget, hogy megőrizhessük a jövő nemzedék számára. A Lechner Tudásközpont szakmai felügyelete alatt folyó projektnek számos
előnye van mind a település, mind a teljes régió tekintetében.
Egyrészt promóciós anyagként összegzi a térség értékeit, a
benne rejlő lehetőségeket és összefogó erőt, ezáltal mozgatórugója és sorvezetője lehet fejlesztéseknek. Másrészt a
helyben lakók, építtetők számára is iránytűként szolgál, a TAK
esetleges kiegészítéseként. Nem utolsó sorban régiós szinten
segíti a meglévő építészeti és táji értékek megóvását valamint
az új értékek születését. A kézikönyv alaptartalma hasonló
ugyan a TAK-hoz, ugyanakkor új struktúrában, esszenciális
tartalmat fogalmaz meg, közérthető módon. A kézikönyv
elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segíti.
A kiadvány megalapozása a szakmai konzultáció mellett
széleskörű társadalmi bevonással történik, melynek keretében
lakossági fórumot kerülnek megrendezésre több településen. E
régió ÉTAK-ját a DNS-Műterem és a DZone Kft. konzorciuma készíti. A Pro Architectura díjas építészek, gyakorló
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főépítészek, tájépítész, településtervező, épületfotós és építész-festőművészből álló csapat mintegy tizenöt – a szakmai
zsűri által kiemelkedő színvonalúnak és példamutatónak ítélt települési arculati kézikönyvet (TAK) készített a 2017-2018-as
év során. Megrendelőik között kistelepülések, fővárosi kerület, valamint városok is megtalálhatóak. Valamennyien tervezési gyakorlattal rendelkeznek, a legkülönbözőbb léptékű
referenciamunkákkal.
A Tervezők tisztelettel és szeretettel várnak minden érdeklődőt
a munkaindító rendezvényeire, melyek három helyszínen és
három időpontban kerülnek megrendezésre:
2018. június 26.: Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház,
(Budakalász, Szentendrei út 9.)
14.00 – 16.30 Indító munkamegbeszélés
17.00 – Indító lakossági egyeztetés
2018. június 28.: Piliscsaba, Klarissza-ház (Piliscsaba,
Templom tér 9.)
15.00 – 17.30 Indító munkamegbeszélés
18.00 - Indító lakossági egyeztetés
2018. július 3.: Kesztölc, Művelődési ház (Kesztölc, Iskola
utca 64.)
14.00 – 16.30 Indító munkamegbeszélés
17.00 – Indító lakossági egyeztetés
A helyszíni szemle és munka során fotók és légifotók
készülnek utcákról, terekről, épületekről (legyen az műemlék,
régi vagy új családi ház vagy középület, egy-egy építészeti
jellemző részlet - például ablak, kapu, kerítés, tornác, homlokzati dísz stb. - , gazdasági melléképület, vagy kert. Ehhez
kérjük a lakosság szíves megértését és támogatását.
A kézikönyv készítésével kapcsolatos tudnivalókat követheti
a „Pilisi Térségi Arculati Kézikönyv” facebook oldalon.

FELHÍVÁS

Tájékozató gyommentesítéssel kapcsolatosan

A parlagfű és más allergén gyomnövények (a továbbiakban
együtt: parlagfű) nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő
Aparlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság
feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az
úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi
bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékozatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a
parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a
Jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a
növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű
elleni védekezést.
A parlagfű elleni védekezést elrendelő jogszabályokon felül
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének,a
települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi
szabályairól szóló 12/2018. (IV.19.) sz. önkormányzati rendelete írja elő, hogy az ingatlanokon az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell a növényzet ápolásáról és a
tisztaságról. Így az egyes ingatlanok tisztántartásáról az
ingatlan tulajdonosa gondoskodniköteles.
Az ingatlan gyomosodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszeresen, olyan sűrűséggel kell irtani, nyírni,
hogy a gyomnövények és a fű szármagassága a 20 cm-t ne
haladja meg és azok magvakat ne tudjanak nevelni.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal öszszefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM együttes rendelet szerint, minden ingatlan tulajdonos
köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz (járda
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területtisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, így a lágyszárú
növények nyírásáról is.
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy együtt tegyünk azért, hogy
tiszta és egészséges környezetben élhessünk.
Pomáz Város Jegyzője

Hulladékgyűjtő edények 2018. évi
érvényesítő matricái

Tisztelt Pomázi Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. megbízásából a Városi Szolgáltató Zrt. megkezdte a
hulladékgyűjtő edények 2018. évi érvényesítő matricáit
postázni. Kérjük, hogy a matricákat a hulladékgyűjtő
edényekre, jól látható helyre ragasszák fel. A szolgáltató a
matricák meglétét ellenőrizni fogja és két-három hetes
türelmi idő után a matrica nélküli vagy régi matricával ellátott edényeket nem fogja üríteni.
Köszönjük szíves együttműködésüket és megértésüket!
Kérjük, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos észrevételeiket elsősorban a Városi Szolgáltató Zrt.
elérhetőségein (Ügyfélszolgálat: cím:2000 Szentendre,
Dunakorzó 18.; telefon:06-26-300-407; e-mail:ugyfelszolgalat@szentendre.hu)jelezzék. Természetesen a Polgármesteri hivatalba érkezett bejelentéseket is továbbítjuk a
szolgáltatónak.
Vicsi László polgármester
Pomáz Város Önkormányzata
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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

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!
- Domonkos Csaba
- Ritter Anna

- Magyari Léna Hanna
- Szántó Boglárka

- Borus-Palatinus Gréta
- Gelencsér Márton

2018.06.14
2018.06.07

2018.06.05
2018.05.25

2018.05.21

2018.05.19

Tisztelt Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvtár
szabadság miatt
július 16-tól augusztus 6-ig
zárva tart.

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

I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokság
a Magyar Vár Táborban

Lezajlott az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokság Országos
Válogatóversenye. A lovasokat a megmérettetések mellett valódi majálisi hangulat fogadta május 27-én, a pomázi Magyar Vár Tábor területén. Hazánk lovasíjászai a
magyar és a koreai versenystílus mellett, a Battle Track
(Vadász pálya) versenyszámban is bizonyíthatták rátermettségüket. A 25 résztvevő közül 12 versenyző jutott
tovább a júliusi világbajnokságra, ahová további 33
országból várják a nevezőket.

Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságon július 3. és 8.
között 34 országból várhatóan több mint 100 versenyző lesz
jelen. A vetélytársak magyar, koreai és lengyel versenystílusban küzdhetnek majd meg egymással a világbajnoki
címért. A kihívások mellett azonban igazi kulturális és hagyományőrző programok fogják gazdagítani a rendezvény
színvonalát a pomázi Magyar Vár Táborban. A szervezők a
hétvégi napokra lovagoltatással, íjásztatással, hun ételkóstolóval és harci bemutatóval, zenés gyerekprogramokkal,
vásárokkal, tűzshow-val, magyar táncházzal, ezenkívül koncerttel is készülnek. Ugyanakkor a hét közben megrendezett
versenyfutamokra is sok szeretettel várják a látogatókat.
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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
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

Evangélikus
istentisztelet
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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete
Július
8-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
15-én 8.00–20.00-ig
Viktória
22-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
29-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
Augusztus
5-én 8.00–20.00-ig
István Király

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

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

Tetőfedő-bádogos-ács
munkák, valamint
lapos tetők szigetelése
Tel.:06-70-578-1468

e-mail:badogosbela47@gmail.com

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

Fényresötétedő lencsék akár 25%
kedvezménnyel 2018. július 31-ig!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

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

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

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

Erdődi Ferenc atya

REDŐNYÖK

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

Pomázra keresek
kertészkedéshez, ház
körüli munkákhoz férfi
segítséget, hosszú távra,
napi 4-6 órában.

Tel.: 06-20-9584-145
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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