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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Bízom abban, hogy a csendben elvégzett munka
meghozza az eredményét

A nyár végeztével városunk kétségkívül legnagyobb eseményének mondható, hogy
az augusztusi rendkívüli testületi ülésen sikerült kiválasztani az új bölcsőde
kivitelezőjét. A 400 millió forintos támogatásából létrejövő intézmény tehát, ha
minden jól alakul, hamarosan megépülhet. De természetesen emellett más fejlesztések is zajlottak a nyár folyamán a városban, többek között erről beszélgetünk
ebben a hónapban Vicsi László polgármesterrel.

- Tavaly szeptember elsején volt az új óvoda átadása, melylyel közel negyven év után új közintézménnyel gazdagodott
városunk, s az újabb jó hír, hogy hamarosan az óvoda
mellett új bölcsőde is épül…
- Lezajlott a közbeszerzés és ahogy a jogorvoslati lehetőség
bezárul, kezdődhet is a kivitelezése az új, négy csoportos
bölcsődének, amelynek reménybeli átadása jövő ősszel várható. Ám azért a nyáron történtek egyéb fontos események
is. A tavaly decemberi kormánydöntés után most már kilencvenkilenc százalékos biztonsággal mondhatom, hogy a
Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút az önkormányzatunk kivitelezésében fog megépülni. Ehhez egyelőre
a támogatási szerződést várjuk, amit a magyar állam és
Pomáz város önkormányzata köt majd. Ennek értelmében a
beruházásra szánt 185 millió forint a közeljövőben átutalásra kerül városunk bankszámlájára. Nagyon bízom abban,
hogy még az idén ősszel elindulhat a kivitelezés. Ezek
mellett az idén elkezdődik még a Rákóczi út és környékének
vízrendezési beruházása. A fentieken kívül több kisebbnagyobb beruházás zajlott és zajlik jelenleg is a városban.
Hogy a nagyobbak közül párat említsünk, a tanévkezdetre
elkészül az új, akadálymentes Petőfi utcai járda, és megújult
a Mártírok utca járdájának egy szakasza is. Lakossági kéréseknek megfelelően zajlottak kisebb munkálatok, utcák,
járdák javításai.
- A nyár vége azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a ciklus
utolsó évébe fordultunk. Ha kicsit előre tekintünk, láthatjuk, hogy a jövő évben két választásra is sor kerül. Tavasszal az Európai Uniósra, míg ősszel az önkormányzatira…
- Igen… Gyorsan elrepült ez a négy év… Ha most nem öt év
lenne ez az önkormányzati ciklus, akkor már javában a
kampány kellős közepében tartanánk. Bár sokszor úgy tűnik, hogy ez a kampány már évekkel ezelőtt elkezdődött…
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Érdekesen alakult Pomáz politikai arca az elmúlt években. A
nemzeti oldal egységes, egységesebb, mint 2014-ben, az
előző választások során volt. Úgy érzem, hogy ezen az
oldalon egy közös csapat tud indulni a választáson jövő
ősszel. Az ellenzéki oldal városunkban is átalakult, ahogy
azt az ország több településén is tapasztalhattuk. Akik eddig
különböző ellenzéki pártok színeiben politizáltak - akár még
az idén zajlott országgyűlési választások során is -, most
hangzatos egyesületi nevet kitalálva, civil szervezetbe tömörültek. De, ahogy mondani szokás: anyag nem vész el,
csak átalakul… Mindannyian jól tudjuk, hogy kikről van
szó, s közülük nem egy, nem az első pártpolitikai formációt
hagyja maga mögött… Tudjuk azt is, hogy mi vezérli őket,
de ne hagyjuk megtéveszteni magunkat, mert az új logó és
az új zászló mögött és alatt, ugyanazok az emberek állnak.
Egyre hangosabbak lesznek, ahogy közeledünk majd a választásokhoz, és 2014-ből tanulva egyre sötétebb eszközöket
fognak bevetni azért, hogy negligálják az elmúlt négy év
munkáját, s a látható fejlődést. Én azonban bízom abban,
hogy a csendben elvégzett munka meghozza az eredményét.
- Hamarosan újra összegyűlhet a város apraja-nagyja,
szeptember 15-én lesz ugyanis a Városnap…
- Talán a dátum picit meglepő, de az elmúlt évek időjárásából tanulva kicsit előrébb hoztuk a Városnapot, reménykedve abban, hogy kellemesebb időben tudjuk megünnepelni várossá válásunk napját. Újra egész napos programokkal, finom étkekkel, sztárfellépőkkel és a megszokott esti tűzijátékkal várunk mindenkit a Művelődési Ház
környékére.

Bölcsőde épül Pomázon

A pomázi önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli
ülés keretében döntött az új, 4 csoportos pomázi bölcsőde építésének kivitelezőjéről, melyről a testület egybehangzóan igennel szavazott. A kivitelező cég a Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft. lesz, mely cég az új
pomázi óvodát is építette.
Pomáz Város Önkormányzata 2016. év május hónapban
VEKOP-61.1.-15 számú pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársághoz egy új
bölcsőde építésére. 2017. május hónapban közzétett támogatói döntés alapján Pomáz Város Önkormányzata 400 millió forintot elnyert a tervezett beruházás megvalósítására. Az
új bölcsőde épületét a Béke utca 273/18 hrsz.-ú ingatlanra
tervezik megépíteni, az új pomázi óvoda mellé. Az ülésen
továbbá döntöttek a képviselők a Petőfi Sándor utcai járdaépítés során jelentkező lakossági kérések megvalósításáról. Ennek érdekében egy 6 millió forintos külön pénz-

Amikor egy álom
valósággá válik…

Van Pomázon egy utca, ahol sok kisgyermek felnőtt
már… Sokat fociztak, bicikliztek, játszottak ebben az
utcában. Telt-múlt az idő, és a forgalom nőt és nőt… Volt
néhány lakó, aki lelkesen próbálta lassítani a forgalmat,
táblákkal és aláírásgyűjtéssel néhány fekvőrendőr telepítésére.
Sajnos süket fülekre talált szinte minden próbálkozás. De
jött egy újabb fellángolás, ami egy biztató telefonbeszélgetéssel kezdődött a polgármester úrral, aki biztosított minket a támogatásáról. Majd jött a lakók beavatása a tervekbe.

HÁZUNK TÁJA

keretet szavaztak meg a városatyák. Ezen összegből az utcában lakók egyedi kéréseit kívánja majd az önkormányzat
megvalósítani.

Járdaépítés
a Mártírok útján

Aszfaltos járda épült a forgalmas Mártírok útján, mely az új
pomázi óvodához és a leendő új bölcsődéhez vezet, ezzel is
megkönnyítve az arra közlekedő szülők és gyermekek
eljutását a város új és leendő oktatási intézményeibe.

Elkezdtünk aláírásokat gyűjteni, felvenni a kapcsolatot azzal
a céggel, aki gyártja a fekvőrendőröket. Meglett az utca háromnegyedének írásos támogatása, az ajánlat a telepítésre,
így újra felvettük a kapcsolatot a polgármester úrral, ő átirányított minket Bándi János úrhoz, aki a telepítés végéig
segített nekünk. Majd, hogy tovább gyűrűzzön a tündérmesénk jött egy e-mail, ami arról szólt, hogy az önkormányzat minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a terveink megvalósuljanak. Ez az utca pedig, ahol ez mind valósággá vált,
nem más, mint a Magyar utca, ami mára már sokkal élhetőbb és biztonságosabb az itt élő gyermekek és felnőttek
számára. Nem beszélve arról a sok kisgyermekről, akik nap,
mint nap a mi utcánkon keresztül jutnak el az óvodába és az
iskolába. A történet tanulsága számunkra az, hogy soha nem
szabad feladni, egy kis kedvességgel, odafigyeléssel és egy
cseppnyi mosollyal minden álom valóra válhat. Végezetül
még egyszer szeretnénk megköszönni polgármester úrnak, a
lakóknak és mindenkinek, aki a segítségünkre volt.
Guszter Margit és Horváth Rudolf

Új kerítést kapott a
Mesevölgyi óvoda

Pomáz Város Önkormányzata új kerítést építtetett a Mesevölgyi óvoda főutcai részén, régi pomázi iparosokat megbízva. A kerítés illeszkedik a városképhez fűződő elképzelésekhez, mely terveket lépésről lépésre valósítja meg a
városvezetés.
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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.)

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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Szemétszedés
Pomázon

Pomáz városában a közterületeken nap, mint nap szedik
a szemetet az önkormányzat alkalmazottjai. Sajnos az
utóbbi években közmunkás segítség nem érkezik településünkre, a korábbi 40-60 fővel szemben így 3 dolgozó próbálja felvenni a harcot a szeméttel szemben, mindamellett, hogy több területen végeznek kaszálásokat,
egyéb karbantartási munkát is.
2015 év óta évente helyez ki a meglévő közterületi szemetesek mellé újakat az Önkormányzat. 2017 évben 20 db-ot,
2018-ban pedig további 20 darabot fog, azonban sokszor
ezek a hulladékgyűjtők sem eredményezik az utcai szemetelés csökkentését. Van, aki úgy gondolja, hogy lerakja mellé
a zsákban gyűjtött háztartási hulladékát, hiszen úgyis elviszi
az önkormányzat. Ezzel pedig olyan helyzetek alakulnak ki,
hogy a végén a szemetes áthelyezése indokolt a nagyobb
környezetszennyezést megelőzendő.
A külterületek különösen vonzóak a szemétlerakók számára.
A bejelentések nagyobb része alapján nehezen beazonosítható a szemét helye, de ami még inkább fontos, a menynyisége. A bejelentés után kisebb „nyomozócsoport” áll
össze a hivatalban, míg az egyik kolléga térképpel segít,
addig a másik a szemétben turkál a szemetelő beazonosítása
céljából, megint más a helyszíni szemle alapján megpróbálja a beazonosított hely GPS koordinátáit kideríteni és megállapítani, hogy melyik ingatlanon történt a szemetelés. Hiszen ha a magánszemély nem védi, azaz nem keríti el a
területét, az oda elhelyezett hulladékot alapvetően nem
közpénzből takarítja el az önkormányzat. (Kivéve a fertőzésveszélyt!) Ha mindez megvan, akkor a negyedik kolléga felszólítja az ingatlan tulajdonosát, vagy az ötödik kolléga konténert rendel, míg megint mások összeszedik és
még akkor nem beszéltünk a papírmunkáról. Válasz a
bejelentőnek, iktatás, konténer megrendelő aláírásai, teljesítés igazolás, utalás, kiadás könyvelése stb. Alig 40
hivatali dolgozóból legalább 10 foglalkozik a szemét eltakarításával és további 10 a papírmunkával az egyéb feladataik mellett, hiszen ma már minden dolgozó multifunkcionális, azaz többféle feladatot lát el.
Van olyan szemetelő, aki először egy „szokásos” árokpartra
dobált holmi alapján, majd a SPAR melletti üveggyűjtő
mellé lerakott háztartási hulladékának átkurkászása után
bírságolt meg a Hivatal, kétszer is. Mégis az volt a véleménye, hogy az üdülőben ahol lakik, azért nem kívánt
eddig szemétszállítási szerződést kötni, mert idézem:
„törvénytisztelő állampolgárként olyan helyre szokta elvinni
a szemetét, ahol úgyis rendszeren összeszedi az önkormányzat.”
Az önkormányzat sajnos nem rendelkezik mezőőrrel, és
egyetlen közterület felügyelő munkatársával (aki mellé hiába vár lassan egy éve új jelentkezőt) is csak nehezen tudja
önállóan felderíteni az illegális hulladéklerakásokat. Sajnos
nem könnyíti meg a helyzetét a lakosság sem azzal, hogy
közvetlen jelzés helyett magát az önkormányzatot jelenti fel

ÖNKORMÁNYZAT

rendszeresen az illetékes hatóságnál így már további
embereket vonnak be a bürokráciába. A budapesti hatóság
ezek után legalább két fővel kimegy, szemlézik, jegyzőkönyv, kötelezés, később újra kijön, szemléz, jegyzőkönyv,
ellenőrzés.
Nemrég a Vörösmarty utca végén küzdöttek a Hivatal dolgozói több napon keresztül a bokorban lévő szeméthegyekkel. Az ötödik napon néhány ismeretlen bogár csípése
és némi hasmenés beszerzése után úgy tűnt minden rendben
elment az utolsó konténer. (Minden nap szállítottak egyet.)
Másnap reggel azonban már nem lehetett lefotózni a
megtisztított területet: újra odakerült egy teherautónyi lom.
Lehetett elölről kezdeni az egészet. Aztán ugyanezek a dolgozók, „jutalmul” olvashatták a közösségi médiában: „a
hivatal tessék-lássék megtisztította a területet.”
Van olyan út, ahol gátépítéssel, hatalmas sziklákkal próbálta az önkormányzat lezárni az utat a gépjárművel közlekedő
szemtelők előtt fizikai akadályt képezve, hogy legalább
nagyobb tárgyak ne kerüljenek oda. A gátat elbontották, a
sziklákat elhúzták. Mindez nem volt elég, és ahelyett hogy
szimplán az erdőbe helyezték volna el a lomot, egyenesen
abba a mély szakadékba dobták ahonnan pár héttel korábban
csak alpintechnikával tudta csörlők segítségével felhúzni a
kanapét meg a hűtőt a megbízott vállalkozó, mert ezzel a
képességgel, eszközökkel a Hivatal dolgozói nem rendelkeznek.
Korábban volt olyan park (de a külterületi erdőkre, mezőkre
ma is jellemző) ahová a környéken lakók nem sétálni jártak,
hanem a zöldhulladékot elrejteni a bokrokban. Ezek után
megint mások szemetet hordtak a zöldhulladék kupacra, ami

miatt megint mások már a patkányok elszaporodására hívták
fel a figyelmet. Ugye hogy sok ilyen közterületet látunk
egy-egy utcasarkon, vagy kerítések mellett? A zöld hulladék, ha nem megfelelő helyre helyezzük el, ugyanolyan hulladék, mint a kommunális hulladék.
Egy hétvége alatt csak a HÉV állomás környékén 9 zsák
szemetet dobálnak el az emberek. A COOP reggel 6-kor
nyit. A nyitással egy időben a COOP dolgozói szemetet
szednek a parkolóban. A hivatal dolgozói ugyanitt 8-kor
kezdik a szemétszedést, mert az eltelt két óra alatt már
botrányos a terület állapota.
Ma már Pomázon nagyon sok lehetőség van a környezetünk tisztán tartására. Akinek van szemétszállítási szerződése az kérjük használja ki az éves lomtalanítás lehetőségét, vagy ha nincs rá szüksége, ajánlja fel a szomszédjának segítségül, ha annak nagyon sok lomja van.
A zöldhulladékot megfelelően összekötegelve, zsákba helyezve havonta elviszi a szolgáltató. A szelektív hulladékgyűjtés is szintén havonta háztól történik. Használják ki
ezeket a lehetőségeket!
Óvjuk együtt környezetünket, legyünk mi is egy kicsit
hasonlóak azokhoz a falvakhoz, ahol az árkokat az ingatlantulajdonosok rendszeresen takarítják, az utcákra a saját
házuk elé telepített növényeket megfelelően karban tartják,
és ahol az erdők, mezők érintetlenségége és a közterületek
tisztasága messziről feltűnik az arra járók számára.
Kérjük, segítsék az Önkormányzatot az illegális szemteléssel szemben folytatott harcban és a vegyék igénybe az ehhez
kapcsolódó szolgáltatásokat!
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Találkoztunk a búcsúban
Szent István búcsú – 2018.

Ünnepeink ráirányítják a figyelmet arra, ami fontos nekünk, amire büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk arra,
hogy Pomáz védőszentje Szent István. Ez a büszkeség, és
tisztelet jelenik meg abban, hogy oly sokan csatlakoznak évről évre az ünnepségsorozat középpontjában álló
Szent István ereklye körmenethez.

Ez előtt hat évvel Szent István napjához kapcsolódó gazdag
ünnepi hagyományok vezették az Egyházközséget arra,
hogy felelevenítsük a pomázi nemzetiségekhez kötődő gazdag örökségünket. Ezért lett a Pomázi Szent István Búcsú
jelmondata: Megújult hagyományok.
A búcsú ez évben is három napot ölelt fel. A három nap
kötődik Pomáz meghatározó nemzetiégi közösségeinek
kultúrájához. Az első este a Rozmaring Szerb Táncegyüttes
idézte meg a szerb mulatságok hangulatát. Szintén ezen az
estén lépett fel a Gipsy Cimbalom Band, a méltán világhírű
Balogh Kálmán cimbalomművész vezetésével. A második
este a Kolompos Együttes interkatív előadásában hozta közel a gyerekeket a magyar népi kultúrához. A Szekér Színház Mátyás deák előadása pedig élettel teli emlékezés volt a
Mátyás év alkalmával nagy királyunkra. Ezen az estén
mulathattunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett sváb bálon, ami mindig is a pomázi búcsúk
kiemelkedő eseménye volt. A harmadik napon a Majorka
bábszínház mutatott kiváló példát arra, hogy a népi és a modern hogyan élhet együtt. Ezt követte a Kevély táncegyüttes
műsora. A gyerekek ügyesek voltak, csodálatos népviseletben léptek fel, és mindent vitt a lelkesedésük, az örömük. Az
ő fellépésük, és az azt követő táncház, melyet a Dunazug
együttes vezetett, az egyik szívmelengető csúcspontja volt a
programsorozatnak. A táncház után sok szülő kezdte áttervezni gyermeke következő évi programjait, hogy jusson
idő a néptáncra is. Köszönet mindazoknak, akik így teszik
élővé hagyományainkat. Az eseménysorozat záró koncertjét
a Sebő együttes tartotta, elképesztő időutazásra hívva a
jelenlévőket.
Az idén arra törekedtünk, hogy egész nap legyenek programok a plébániakertben. Folyamatosan voltak kézműves
foglakozások – agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés. Megkezdte működését a pincemozi, pincehideg felüdülést nyújtva a déli órákban. A mesefa alatt gyűltek össze a szülők és
gyermekek, közösségünk tagjai kedvenc meséiket ajándékozták a hozzánk látogatóknak.
Délutánonként találkozásra beszélgetésre nyílt lehetőség
Emánuel atyával, aki ez év augusztus elsejétől vette át az
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Egyházközség vezetését. Az egyházközségi sátornál sokan
szőtték bele drótszálukat a közös szívszoborba. A közös
alkotás azt jelképezi, hogyan növekszik, teljesedik ki egy
közösség az újabb és újabb csatlakozókkal. A Szent István
Búcsú legfontosabb célja az, hogy megmutassuk, hogy
milyen sokszínűek vagyunk, és meghívjuk azokat, akik társaságra, közösségre vágynak. (Közösségeinkről csoportjainkról itt találhat információkat: www.pomáziplebania.hu)
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták a Búcsút. Különösen azoknak, akik munkájukat, szabad idejüket áldozták
azért, hogy találkozhassunk a búcsúban. A Pomázi Szent
István Búcsú megrendezését Pomáz Város Önkormányzata,
a Nemzeti Kulturális Alap, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyar Vár Alapítvány, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola és a Budakalászi Faluház támogatta.
Bertalan Tamás

KÉPRIPORT
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ÜNNEP

Szent István ünnepe

Idén is szép számmal vettek részt ünneplők Pomáz Város
Szent István-napi ünnepségén a Városháza parkjában.
Lejtényi Emánuel plébániai kormányzó vezetésével a hagyományos ünnepélyes menet is megérkezett a Szent István ereklyével a városi ünnepségre. Az ünnepi műsorban
közreműködtek Fehér Anna, Trokán Péter és Juhász Károly színművészek. Az új kenyeret megszentelte és megáldotta városunk valamennyi felekezetének hitéleti vezetője.
Az ünnepség után Vicsi László polgármester a szokásokhoz híven a megszentelt kenyeret szétosztotta a megjelentek között. Az ünnepi beszédet idén Óváriné Herpai
Dóra, a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület alelnöke
mondta, melyet az alábbiakban teljes egészében olvashatnak.
Kedves Ünneplők! A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület
számára a megtiszteltetés mellett nagy örömöt jelent mai
ünnepünkön való megszólalás lehetősége, hiszen Szent
István király személyében olyan elődünkre emlékezhetünk,
aki a magyar nemzet ügyét és a Krisztushoz tartozás ügyét
egyaránt sikeresen tudta képviselni.
Az elmúlt évtizedek során sok ünnepi beszéden sok szó esett
az államalapítás és egyházalapítás körülményeiről, Szent
István munkásságának jelentőségéről a magyarság életében.
A történelmi események részletezése helyett most arra
szeretnék vállalkozni, hogy megfogalmazzam: XXI. századi
magyarként hogyan tudunk személyesen kapcsolódni a
Szent István-i örökséghez? Modern demokráciában élő
emberként – akinek többnyire a szabadság és függetlenség
jelenti a legfontosabb értéket – vajon miért ünnepeljük évről
évre azt, hogy bő ezer évvel ezelőtt olyan vezetőnk volt, aki
a legkevésbé demokratikus módon és eszközökkel szorította rá eleinket a letelepedésre és a keresztyénség felvételére?
Erre a kérdésre csak részben ad választ az a tény, hogy a XXI. században az európai társadalmak működése jelentősen
eltért a mostanitól. Ünneplésünk és a Szent István iránt érzett hálánk alapja az, hogy első királyunk erős rendelkezéseiből, melyeket tűzzel-vassal védelmezett, nekünk
életünk származott. Gondoljuk végig: a honfoglaló magyaroknak kalandvágyukat, szabadságvágyukat kellett elengedniük, legalább is keretek közé szorítaniuk ahhoz, hogy saját
országuk, hazájuk legyen, melyben nemzeti identitásukat
megőrizhetik. Ez volt a túlélésünk záloga, hiszen jól tudjuk,
hogy azok a népek, akik erre nem voltak képesek, ma már
nem léteznek. Fontos felismerni, hogy mi, XXI. századi
utódok gyakran éppen ellenkező irányba nézelődünk: egyre
többen készek feladni saját országukat, hazájukat, nemzeti
identitásukkal együtt; kergeti őket egy újfajta kalandvágy,
függetlenség, önpusztító szabadságvágy.
Önpusztító szabadságvágy – első hallásra talán szokatlanul
hangzik ez a szókapcsolat, mégis fontos szót ejteni róla,
hiszen mai nemzedékünk talán legnagyobb, s legtöbb átkot
hozó kísértése éppen ez. Az elköteleződésre való képtelenség hordozza a legtöbb veszélyt nemzetünk számára és
személyes életünkben egyaránt. Igent mondani egy társra,
egy hazára, az Úristen hívó szavára… ma éppen olyan
fontos, életet adó döntések, mint ezer évvel ezelőtt. Nézzünk
csak körül: a rosszul értelmezett szabadság illúzióját kergetve hány meg hány ember szalad ki a házasságából, a
családjából, a hazájából, elveszítve a valahová tartozás
biztonságát? Az első dolog tehát, amit megtanulhatunk
Szent Istvántól, az elköteleződés, a fontos IGEN-ek felvállalása, ami egyben határozott NEM-ek kimondásával jár.
Igent mondani a keresztyénségre csak úgy lehetett, hogy
egyúttal nemet kellett mondani a pogány kultuszra. Ma sincs
ez másként.
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ÜNNEP
Szent István bölcsen felismerte és bátran képviselte –
hallhattuk az előbb felolvasott Intelmekben – hogy a hit a
legkevésbé sem magánügy, hanem a felelős kormányzás
alapja. A keresztyén vallás felvétele – a személyes hitélet
mellett – alapvetően meghatározta az egyén, a család, a
közösség értékrendjét, kultúráját, szokásait, a társadalmi
együttélés szabályait. Kulturálisan tehát valamennyien
keresztyéngyökerűek vagyunk; ezért jó, ha pontosan ismerjük a keresztyén tanítás alapjait. Akkor leszünk képesek jól
eligazodni saját életünkben, ha tisztában vagyunk gyökereinkkel, feladatunkkal, ha tisztában vagyunk saját magunkkal. Van-e válaszunk arra a kérdésre, hogy kik vagyunk
mi, XXI. századi magyarok és mi dolgunk van a világban?
Honnan jöttünk és merre tartunk? Mi erősít, és mi gyöngít
bennünket? És az egyik talán legaktuálisabb kérdés: Kik a
ránk bízottak?
Valóban fontos, hogy ezekre a kérdésekre megkeressük és
megtaláljuk saját, igaz válaszainkat, mert ha nem tesszük,
mások, féligazságokkal válaszolják meg nekünk. Jó példa
erre a befogadás kérdése. Gyakran hallani manapság, hogy
a keresztyén magyarokat egy – éppen Szent István Intelmeiből kiragadott mondattal igyekeznek rászorítani arra,
hogy nyitott társadalomként működjenek. Ez a mondat így
hangzik: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge
és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy
a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad(…)” Nem kell zavarba jönnünk ettől a felszólítástól, ha
jól ismerjük a teljes tanítást. István királynak a jövevényekre
vonatkozó intelmeit kizárólag a renddel és az Isten iránti
hűséggel kapcsolatos intelmeivel együtt szabad és lehet
helyesen értelmezni: „Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok (…), kik az egységbe fűzött Szentháromságot
megosztani vagy kisebbíteni (…) próbálják, (…) az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, (…) mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és
szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod
legyen.”
Amit mindezek alapján megtanulhatunk Szent Istvántól:
hogyan lehet egyszerre képviselni a rendet és irgalmasságot? Hogyan legyünk az idegenekhez szeretetteljesen
türelmesek – mai kifejezéssel toleránsak –, miközben nem

engedjük felpuhítani saját, megtartó szabályainkat, és nem
szorítjuk háttérbe saját értékeinket? Ehhez mindenekelőtt az
Istvántól tanult tiszta beszédre van szükség. Valóban fogadjuk szeretettel és tartsuk becsben a jövevényeket és
vendégeket, akik tisztelettel és szeretettel fordulnak felénk,
becsülve szokásainkat, törvényeinket és Istenünket. Tudnunk kell azonban különbséget tenni jövevény és betolakodó között. A betolakodók másként lépnek kapcsolatba
velünk: erőszakkal törnek ránk, nem tisztelve sem törvényeinket, sem szokásainkat, sem hitünket. Többször találkoztunk velük ezer éves történelmünk során. Velük kapcsolatban az a feladatunk, hogy határozottan képviseljük a
rendet és védelmezzük a ránk bízottakat.
Utolsó gondolatként az egészséges nemzettudatról szeretnék
szólni. Ez is olyan kérdés, amelyre sokan nem találják a
választ. A magyar nemzeti értékeket zászlóra tűző ember
manapság könnyen megkaphatja a soviniszta, vagy éppen
idegengyűlölő bélyeget. Vannak, akiket a megbélyegzéstől
való félelem tart távol attól, hogy felvállalják a magyarság
ügyét. Mi a helyes? Hogyan viszonyuljunk jó keresztyénként magyarságunkhoz? Erre is Szent István jelenti a jó
példát. Első királyunk felismerte, hogy a magyarság egyedi
szín az emberiség palettáján. Éppen úgy, ahogy a többi
nemzet. Nem szebb, vagy csúnyább; jobb, vagy rosszabb a
többinél, egyszerűen csak: egyedi és megismételhetetlen.
István azt is megértette, hogy az ő feladata megőrizni ennek
a színnek az élénkségét. A mi feladatunk is ugyanez:
miközben bátran gyönyörködhetünk abban a sok csodaszép
színben, amit az Isten megalkotott, őriznünk és védelmeznünk kell azt az egyet, amit ránk bízott, s amit rajtunk
kívül senki más nem fog megőrizni. S bár a mai korszellem
azt sugallja, hogy a különböző színek elegyítése új, izgalmasabb színek létrejöttéhez vezet, vigyáznunk kell, mert –
ha valaki szokott gyurmázni, az jól tudja -, hogy a sok gyönyörű szín összegyúrásának mindig ugyanaz a vége: egy
nagy szürke massza, amiből már nem tudjuk újra kiválogatni a szép színes alkotóelemeket.
Legyünk tehát egyszerre tisztelői más nemzeteknek, és
büszke védelmezői magyarságunknak! Viseljük gondját
csodálatos anyanyelvünknek, ismerjük jól nemzeti hagyományainkat, történelmünket, tartsuk életben keresztyén
hitünket és fogjuk erősen azon testvéreink kezét, akiktől pillanatnyilag határ választ el bennünket! Adja Isten, hogy a
tőle jövő bölcsesség megóvja nemzetünket a két nagy tévúttól: a kishitű önbizalomhiánytól és a felsőbbrendű gőgtől!
Elköteleződés, rend és irgalmasság, szelíd erő – ezeket tanulhatjuk ma Szent Istvántól. A ránk bízott feladat nem
könnyű, ezért útravalóul egy olyan biztató mondatot
szeretnék idézni a Bibliából, amivel Pál apostol bátorította
kétezer évvel ezelőtt munkatársát, s amit bizonyosan Szent
István királyunk is jól ismert: „nem a félelem lelkét adta
nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
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Megújult a Sashegyi Iskola udvara

Közös pont a pedagógusok, diákok és szülők között,
hogy szeretjük a szépet. Ezért igyekszünk is sokat tenni.
Erre a nyárra nagy tervbe vágtuk a fejszénket, mivel az
iskola utcafronti udvarának térkövezését céloztuk meg,
mely 720 nm. Örömmel jelenthetem, hogy sikerült megvalósítani!

Főtámogatóink: Váci Tankerületi Központ igazgatója,
Verebélyi Ákos igazgató, Vicsi László Polgármester Úr,
Mozolai Lajos NETRAX Kft, Sashegyi Alapítvány. További
támogatóink voltak pomázi magánszemélyek, szülők és még
sokan mások. Nagy Koppány Lászlóné, intézményünk igazgatónője állította össze a projekttervet és a költségvetést,
valamint gyűjtötte össze a szükséges összeget, továbbá a
kivitelezéskor felügyelte, irányította, valamint ellenőrizte a
munkafolyamatokat. A nagy összefogás eredménye képen a
teljes udvar új burkolatot kaphatott, melyben elrejtettünk a
gyermekek számára ugróiskolát, malmot, tengó pályát és
egyebeket. További tervként 6 db új fának készítettük elő a
helyét, valamint jövő tavasszal kerti berendezéseket szeretnénk vásárolni, vagyis padokat, szemeteseket, virágládákat.
Az iskola kerítésének festése is aktuális, hamarosan az is új
színben pompázhat. Tesszük mindezt azért, hogy épületünk
és környezetünk szép legyen, és hogy példát mutassunk
gyermekeink számára. Mindenkinek nagyon köszönjük az
önzetlen támogatást!
Szikra Petronella mb. igazgató
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Nyárvégi hírek a német suliból
Júniusban elköszöntünk a gyerekektől, szülőktől, majd
júliusban a tanárok is megkezdték jól megérdemelt
pihenésüket. Felmerülhet a kérdés: mi történik egy
iskolában nyáron? Hát mondhatom, nem áll meg az
élet…

A nyári szünidő legfontosabb feladata volt, hogy segítsünk a
szülőknek a gyerekek nyári ellátásában. Ezért különböző
táborokat szerveztünk és valósítottunk meg, ahol a gyerekek
biztonságban, felügyelettel és színvonalasan tölthették az
idejüket. Volt sporttáborunk, honismereti vakációs táborunk,
balatoni és németországi táborban is részt vehettek diákjaink.
Folytak és még most is folynak a nyári felújítási munkálatok
is, hogy szeptembertől még esztétikusabb környezettel fogadhassuk a tanulókat.
Az udvaron készült kültéri sakkpályának különösen örülni
fognak a gyerekek.
Három jó hírt is kaptunk a nyár folyamán. Intézményünk
sikeresen pályázott a „Boldog iskola” címre, amit 2018/19es tanévtől kezdve viselhet. Szeretnénk a gyerekeknek
immár hivatalos formában is megmutatni, hogy a nemcsak a
tudás, de az ahhoz vezető út is boldogságot okozhat. Kiemelt célunk, hogy a tanulási folyamat örömet okozzon a
gyerekeknek, hisszük, hogy csak így lehet hatékony a
gyerekek fejlesztése.
Másik jó hír, hogy valószínűleg már a 2018-19-es tanévben
bekerülünk a DSD gyermek nyelvvizsgaközpontok közé,
ami a német állam által támogatott ingyenes nemzetközi
nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét nyújtja iskolánk
tanulóinak.
Harmadik jó hír egy egymillió forintos nyertes pályázat,
aminek segítségével szeptember végén egy tehetséghetet
szervezhetünk, és megmutathatjuk, milyen sokoldalúak
gyermekeink. Meghívott szakemberek segítenek a szülőknek felismerni tehetséges gyermeküket, illetve a már felismert tehetség kibontakoztatásáról is hallhatnak.
A táborokkal, felújítási munkálatokkal, nyertes pályázatokkal nem ért véget a nyári munka. Már most elkezdtük az
informatika vizsga előkészítését, a robotika szakkör indítását és a digitális pedagógia továbbfejlesztését az iskolában.
Mindezeken túl a tanári kar bővítésével és új szakemberek
(fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, könyvtárostanár)
bevonásával fogunk az új tanévben teljes erőnkkel azon dolgozni, hogy még jobb legyen német sulisnak lenni.
Balog Ilona Katalin igazgató
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SZÜLőKLUB

Az iskolaérettségről

Minden család életében izgalmas változás, amikor egy
óvodás kisgyermek az iskolába készülődik. Nagyon
fontos, hogy a kisgyermek a megfelelő képességek birtokában kerüljön az iskolába, mert ez meghatározhatja
az egész életét, a tanuláshoz való hozzáállását. Az esetleges kudarcok elvehetik a kedvét, csökkenthetik az önbizalmát. Sok szülőben kétely ébred, hogy gyermeke birtokában van-e azoknak a képességeknek, amelyek alapján sikeres lehet az iskolában?

Ezért szeretném összefoglalni, melyek azok a képességek,
amelyek ehhez szükségesek.
A beiskolázandó 6 éves kisgyereknek a korához mért testi,
fizikai, érzékszervi, idegrendszeri fejlettségen túl, megfelelő szociális érettséggel, alkalmazkodási, késleltetési,
kitartási képességgel, munkatempóval, munkaérettséggel
és feladattudattal is rendelkeznie kell a folyamatos kiegyensúlyozott ismeretszerzéshez, és az iskolai, közösségi csoportokba való harmonikus beilleszkedéséhez is.
A megismerő funkciók területén rendelkeznie kell a megfelelő észlelés (auditív és vizuális) képességével, az alakháttér megkülönböztetés képességével, jól működő emlékezeti és reprodukálási funkciókkal. A gondolkodási
funkciók: ok-okozati viszonyok felismerése, lényeglátás,
elvonatkoztatás, problémamegoldó gondolkodás, mind nagyon fontosak az olvasás, írás, számolás tanulásához, illetve
az egész tanulási folyamathoz.
6 éves korban tárgyhoz kötötten már tudni kell megállapítani és használni a több-kevesebb-ugyanannyi fogalmát, és
ezeket tárgyak segítségével alkalmazni, összehasonlítani.
Egyszerű műveleteket végezni pl. pálcákkal, játékokkal. A
mechanikus számlálás az nem számfogalom!
6-os körben kialakult számfogalom elvárható ebben a korban.
A kisgyermeknek jól kell tájékozódnia a saját testén, ismerni
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a testhatárokat, és tájékozódni térben és időben. (Ha ez
nagyon sok gyakorlás ellenére sem megy, már figyelemfelhívó lehet, esetleges diszlexia-gyanúra!)
A 6 éves kornak megfelelően érett nagy- és finomkoordinációs mozgásokra van szükség. A kialakult és stabilizálódott
agyféltekei dominancia, szem-kéz koordináció, formamásolási, ritmuskövetési, utánzási képesség a nyelvfejlődés
sikeréhez is hozzájárul. (A beszéd is motoros tevékenység).
A megfelelő beszédértés, beszédkészség, kifejezőkészség,
hangképzés, mind fontos tényező.
Az általános tájékozottság is elvárt. A gyermek tudjon alapvető információkat magáról, a családjáról, környezetéről.
Ismerje a lakcímét, szülei, testvérei nevét, tudja, mikor van
a születésnapja stb. Legyen motivált és érdeklődő.
Tehát, ha egy szülő úgy látja, hogy gyermeke túl rövid ideig
tud figyelni, koncentrálni, rövid mesében nem érti az összefüggéseket, nem tudja visszaadni a lényeget, vagy nagyon
bizonytalan az irányokban, vagy gyenge a rajzkészsége,
rosszul fogja a ceruzát, nehezen megy az ollóval nyírás,
vagy a nyelvi készségeivel van probléma, vagy bármelyik
területen hiányt észlel, érdemes először az óvodapedagógusokkal konzultálni. Ha ők is úgy látják, hogy valóban vannak elmaradások, akkor el lehet dönteni, hogy még egy évig
óvodában marad a gyermek. Ha a szülő és az óvodapedagógusok nem értenek ebben egyet, akkor érdemes bejelentkezni az éves iskolaérettségi vizsgálatra, amelyet a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat (régebben Nevelési
tanácsadó szervez, általában februárban, márciusban.) Természetesen a gyermekek fejlődésének menetében nagy
különbségek lehetnek. De lehet, hogy egyes részképességek
fejletlenebbek, és ilyenkor jól jön a célzott megsegítés,
megerősítés.
A Felzárkózunk Alapítvány megalakulása óta minden
évben, azaz évtizedek óta indít iskola-előkészítő foglalkozásokat tapasztalt és nagy gyakorlattal rendelkező fejlesztőpedagógus, Gillinger Gréti vezetésével. A foglalkozásokat
a gyermekek fejlettségi szintjéhez, a fejlesztendő képességekhez igazodó programmal végzi. A programot gyakorlati tapasztalataiból és továbbképzésen megszerzett elméleti
ismereteiből csiszolta, alakította ki.
Az iskola-előkészítő célja megsegíteni, alátámasztani az
óvodában történő iskola előkészítést.
A programban 5-6 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek,
Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz című mesetankönyvének
felhasználásával. Heti egy alkalommal vannak a foglalkozások, általában szeptember végétől május végéig (30 alkalom).
Az első két hónapban az iskolához leginkább szükséges
részképességek fejlesztése történik. Decemberben egyenként felméri a pedagógus a gyerekeket (ennek eredményét
természetesen minden szülővel megismerteti, megbeszéli), s
innentől kezdve minden csoportban azokra a képességekre
fekteti a fő hangsúlyt, melyekre leginkább szükség van. A
megtervezett programmal eljuttatja a gyermekeket az
érzelmek és a képességek szintjén is a sikeres, örömteli
iskolakezdéshez.
Már most lehet jelentkezni a csoportokba honlapunkon
keresztül. (felzarkozunk.hu )
Egervári Lilla gyógypedagógus

VALLÁS

Ahol közösség van, ott könnyebben otthonra
talál az ember!

Augusztus elsején tartotta bemutatkozó szentmiséjét a
pomázi híveknek a Szent István Király plébánia új plébániai kormányzója, Lejtényi Emánuel atya. Emánuel atyát
2013. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. Majd
káplánként kezdte meg munkáját a Bp.-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánián. 2016-tól a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián látott el szolgálatot, idén augusztustól pedig plébániai kormányzó a
Pomázi Szent István Király és a Csobánkai Szent Anna
plébánián. 2014. augusztus 1-től az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye ifjúsági referensi feladatit is ellátja. Emánuel atyával első pomázi benyomásairól, terveiről beszélgettünk.
- Egy idén áprilisban készült interjúban úgy fogalmazott:
„Ha valaki otthon van a hivatásában, az életében van otthon:
bármerre is jár, könnyebb tájékozódnia.” Tekinthetjük ezt
életfilozófiának is?
- Hiszem és vallom azt, hogy ha valaki a hivatásában otthon
van, akkor éli meg igazán az életét. Mert meglátszik az, hogy
aki a hivatásában nincs otthon, az sokkal inkább a nehézségeket veszi észre az életében. Magam is igyekszem a papságomban otthon lenni és megélni azt a hivatást, amire az isten
hívott. S, a hivatása természetesen lehet az is az embernek,
hogy szemetet szállít, takarít, autót szerel, vagy éppen gyógyít.
A hivatás valóban sokrétű, aki megéli hivatását, mások életébe
is színt visz, otthont teremt.
- A pomázi hivatásában mennyire talált otthonra?
- Egyre otthonosabb! Nagy szeretettel fogadtak, és hálás vagyok az Istennek, hogy egy tényleg klassz csapattal folytathatom a szolgálatomat. Nem új közösséget kell létrehozni,
hanem egy élő közösség mindennapjait kísérhetem. Ahol
pedig közösség van, ott könnyebben otthonra talál az ember!
- Az első benyomások mindig a legfontosabbak…
- A legelső még júliusban volt, az előző plébániai közösséggel
voltam táborozni Nagymaroson és felhívott Csere László,
hogy nagy szeretettel várnak Pomázon. A második, amit kiemelnék, az augusztus másodika, egy csütörtöki nap, amikor
este volt szentségimádás a templomban és a jelenlévők nagyon mélyen imádkoztak. Nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni, hogy itt az Istennel mély kapcsolatban vannak az
emberek. Aztán történtek a találkozások a szentmisék után,
rövid beszélgetések, akár egy macskáról is, vagy éppen a
sportról, s ezek a beszélgetések előkészítették a nagyobb
közösséggel való találkozást. Ami pedig augusztus 18-tól 20ig a Szent István búcsún történt meg.
- Rögtön egy nagyrendezvény közepébe csöppent a Szent
István búcsú megszervezése során…
- Ami sokat adott, az az előkészítés maga. Amikor állítottuk a
sátrakat, berendeztük a papkertet, vagy épp a locsolórendszert
javítottuk. Mind-mind remek alkalmak voltak az ismerkedésre. Magán a búcsún pedig már a családokkal találkoz-

hattam, fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Ez volt az első és az
ittlétemet megalapozó ismerkedésem a közösséggel.
- Ha már az alapok megvannak, beszéljünk a célokról?
- Az elsődleges terv, ami megfogalmazódik bennem, az az,
hogy minden kis közösséget szeretnék meglátogatni. Megismerni az erősségeiket és egyszerűen jelen lenni az életükben,
segíteni a tevékenységüket, amiben tudok. Új dolgokat egyelőre még nem szeretnék bevezetni a közösség életébe, mert
most én vagyok az új családtag, aki most abból merít, ami
jelenleg már kiépült. A célom tehát egyelőre a teljes közösség
és a város megismerése.
- Ifjúsági referensi munkáját is tovább folytatja, ez milyen
többlet feladatot jelent, illetve milyen többletet hozhat akár a
pomázi és csobánkai híveknek?
- A referensi munkámban találkozom mind egyházmegyei,
mind országos és világegyházi programokkal is. Amit hozhat
Pomáz és Csobánka számára, hogy ezeket az eseményeket
tudom ajánlani, amin, ha részt vesz egy fiatal, akkor megtapasztalhatja, hogy nincs egyedül a hitében, hanem sok
kortársával közösen, mélyen tud imádkozni, ünnepelni és természetesen szórakozni is. Ezekben van például a 72 óra kompromisszum nélkül esemény, vagy a Nagymarosi találkozók,
vagy éppen az Ifjúsági Világtalálkozó. Jelenleg az eukarisztikus kongresszusra való készületben, a NEK titkárságnak
igyekszem segíteni. Segíteni azonban mindenkinek szeretnék,
így kérem a pomáziakat, hogy bátran keressenek meg kéréseikkel, kérdéseikkel. Ha közösséget keresnek, vagy mélyülni
szeretnének hitükben, vagy megosztanák gondolataikat, akkor
a plébánián vagy a szentmisék után forduljanak hozzám.
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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

Szeptember

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!
- Ermler Vivien
- Obermayer Bence
- Bánvölgyi Gréta Flóra
- Samu Zsombor
- Galambos Szonja Mici
- Boros Botond Ádám
- Bíró Szofi
- Ágoston Olívia
- Juhász Petra
- Tóth Vanda
- Tétényi Adél
- Pásztor Dorina
- Szabó Bella
- Barna Benedek
- Fekete Botond András
- Czékó Zsombor
- Őri Yvonne Abigél
- Molnár Tamás

2018.06.18
2018.07.17
2018.07.16
2018.07.19
2018.07.20
2018.07.22
2018.07.22
2018.07.23
2018.07.23
2018.07.24
2018.07.24
2018.07.24
2018.07.25
2018.07.27
2018.07.27
2018.08.02
2018.08.07
2018.08.08

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
Szeptember
9-én 8.00–20.00-ig
István Király
16-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
23-án 8.00–20.00-ig
Viktória (Budakalász)
30-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
Október
7-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Iskolakezdési akció
2018. augusztus 13-tól!

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!

REDŐNYÖK

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

Jobb agyféltekés rajzés festőtanfolyam
gyerekeknek és
felnőtteknek!

Művészetterápia

06-30-308-9148

Pomázon rendszeresen!

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

Görög katolikus liturgiát

Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Letényi Emánuel
plébániai kormányzó

30-562-8146

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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