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TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil szervezetek részére
Kedves Pomázi Közösségek!

A 2019. szeptember 14-én, szombaton 08 órától 20 óráig megrendezésre kerülő Pomáz Város Napja rendezvényről szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek.

A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartjuk meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várjuk az érdeklődőket. Több száz adag ökörsült kerül kiosztásra.
Az előző évekhez hasonlóan, a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város az idén is sátrakat, 2 karton
ásványvizet, higiénikus étkezési eszközöket (szervezetenként 50 db), szalvétát, illetve tűzifát tud felajánlani.
Sörasztalokat és padokat előre egyeztetett kérések alapján korlátozott számban tudunk rendelkezésre bocsájtani. Az
eszközök kiosztása a művelődési ház klub teraszán történik 7 órától 9 óráig.
Tekintve, hogy a rendezvény helyszíni lehetőségei korlátozottak, kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a sátor és eszközfoglalásaikat felelősséggel tegyék, azért, hogy ne kelljen senkit elutasítanunk, de ne is legyen kihasználatlan sátor.
Vízvételi lehetőség rendelkezésre áll, viszont áramot sajnos nem tudunk a sátrakhoz biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akik gázzal főznek, kizárólag nyomáscsökkentővel ellátott eszközt használhatnak a főzéshez! A helyszínen annak meglétét a szervezők, illetve külső hatóság is ellenőrizni fogja, nyomáscsökkentő hiányában
nem kezdhető el a főzés.
A sátrakban minden nemű árusítás tilos, tömény alkohol kiszolgálása díjtalanul sem lehetséges.
A sátrak megközelítésére legfeljebb 3 tonnás összsúlyú, előre bejelentett rendszámú járművek vehetők igénybe.
A közösségek kellékeiket szeptember 14-én 7 órától 9 óráig szállíthatják a sátrakhoz, azt követően minden gépjárművel
kötelesek elhagyni a lezárt területet. Az Álmos utca lezárásra kerül a Huszár utcától a Rózsa utcáig.
A rendezvény végeztével, 19 és 20 óra között minden kelléket és eszközt el kell szállítani a sátrakból, mert 19 órakor
megkezdődik a sátrak folyamatos szervezett elbontása. Mielőtt a helyszínt és a sátrakat elhagynák, kérjük, jelezzék
kijelölt munkatársunknak, hogy a sátorelemek hiánytalan megléte biztosítva legyen. Ahol probléma jelentkezik, az adott
közösségre kénytelenek leszünk ráterhelni a hiányzó alkatrészeket.
Ezúton is felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a rendezvény területére csak a jelentkezési lapon leadott rendszámtáblával rendelkező autók jöhetnek be.
Kérjük, jelezzék ismerőseiknek, a közösség tagjainak, hogy gyalogosan érkezzenek a helyszínre, mert a parkolás a
környéken nehézkes lesz. Az eseményen jelentős számú rendező, rendőr és polgárőr segíti a közlekedést, kérjük, velük
együttműködve biztosítsuk a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását.

A főzőverseny menete:
A verseny négy kategóriában zajlik: 1. Levesek, 2. Pörköltek 3. Sültek és más finomságok. 4. Édességek. A jelentkező
szervezetek szeptember 14-én, szombaton a reggeli kellék átvételkor egy lezárt borítékba helyezett, két példányban
készült sorszámot húznak, amelyet csak ők ismerhetnek majd. Emellett ételükhöz a fenti kategóriák azonosító betűjét
is ki kell választaniuk, (L., P., S., É.) hogy az azonos kategóriájú ételek versenyezhessenek. A betűvel és az egyik
sorszámmal felragasztott tányérban kell a versenybe nevezett ételt az információs sátorhoz hozni 13:45 és 14 óra között.
Az elkészült ételekből így kapott minta az utolsó pillanatig a csapatok számára is „ismeretlen”. A hozzáértő zsűri a
számokhoz rendeli majd véleményét. A 16 órakor kezdődő eredményhirdetés előtt a díjazott „számok” kerülnek kihirdetésre, és csak ekkor derül ki, kik a díjazottak.
A borítékban kapott sorszám második példányával lehet majd átvenni a díjakat a színpadnál.
Kérjük, hogy bármely hús alapanyag vásárlásáról szóló számlájukat hozzák magukkal, mivel a versenyen hatósági
állatorvosi és ÁNTSZ ellenőrzésre is sor kerülhet.
A szervezeteket – saját tagságuk ellátása mellett – lehetőségeikhez mérten a programok során fellépő gyermekek és
felnőttek megvendégelésére kérjük.
A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap a www.pmhkpomaz.hu; www.pomaz.hu honlapokon!
Kérnénk, a jelentkezéseket mielőbb szíveskedjenek hiánytalanul kitöltve e-mailben a pmhk@pomaz.hu vagy postai
úton a Művelődési Ház címére (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, 2013. Pomáz, Huszár utca 3.) elküldeni. A leadás
végső határideje: augusztus 22. csütörtök. Az augusztus 22., csütörtök után érkező jelentkezéseket már sajnos nem
tudjuk elfogadni, főként a sátrak bérlése és elosztása miatt!
Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre. Tel.: 06-26-325-163; 06-20-228-2135
a Művelődési Ház és Könyvtár szervezői
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Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
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nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...
Meghalok itt is - : a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Reméljük, hogy az elvégzett munka
meghozza az eredményét

Szokatlanul csapadékos május áll a hátunk mögött, ami ugyan országszerte a
termőföldeknek hasznos, azonban Pomázt tekintve sajnos lassítja a folyamatban
levő beruházásokat, így a Pomázt Szentendrével összekötő kerékpárút építését,
vagy éppen a kátyuzási munkálatokat. Természetesen szót ejtettünk az EP választásokról, s annak esetleges következményeiről is. Többek között ezekről is
beszéltünk Vicsi László polgármesterrel az e havi interjúban.

- Kezdjük akkor a bevezetőben is említett beruházások
helyzetével!
- Sokan ismerik Murphy törvényeit, bár Murphyt magát
senki se. De a viccet félretéve érdekesen alakul a kerékpárút
beruházás… Ahogy elkezdtük, a területen egyből felvonult
az ELMŰ és a DMRV is régen elmaradt javításokat elvégzendő. Amivel természetesen semmi baj nem lenne, hiszen
ezekre a felújításokra is szükség van, csakhogy ezzel lassítják a kivitelezést. És, hogy tetézzük Murphy törvényét,
ami elromolhat, az el is romlik, jelen esetben pedig az időjárás romlott el. Sőt, a végére egy slusszpoén: a kerékpárút
melletti eperföld tulajdonos vitába keveredett a DMRV-vel
és erre való hivatkozással lekerítette az önkormányzat területét is, ami a leendő kerékpárút nyomvonala… Ilyenkor
az ember nem tízig számol, hanem ezerig és a kivitelezőt
megkéri arra, hogy addig a patak töltésén, vagy a bevásárlóközpont előtti szakaszt építsék. Ezzel is segítve a vállalkozót, hogy az eper éréséig ott nagyobb munkálatok ne
történjenek. Ám a tavaszi esők még a kátyuzás folyamatát is
megakasztották… Több területen még mindig nem sikerült
elvégezni a tavaszi kátyuzást, amint azonban az idő jobbra
fordul, természetesen folytatódnak ezek a munkálatok is.
- Májusban átvehette a két Ford típusú kisbuszt az a vállalkozó, aki hamarosan megkezdi a lakótelepi tömegközlekedés ellátását…
- Most zajlik a buszok műszaki átalakítása, hogy az utasok
könnyeben tudják használni. Megrendeltük a táblákat a leendő felszállóhelyekhez és reméljük, hogy a lakótelepi
tömegközlekedés a megindulta után beváltja a hozzá fűzött
reményeket. Már van megkeresés a Vróczi út kör nyékéről,
hogy oda is terjesszük ki ezt a közlekedési formát. Folyamatosan egyeztetek a körzet képviselőjével, s rajta keresztül
a lakossággal, hiszen már a lakótelepi buszjárat beindításakor is megvolt a szándék, hogy a közeljövőben a másik hasonló problémával küzdő városrész se maradjon ellátatlan terület, ha erre valós igény van. A már meglévő
buszközlekedéshez kapcsolódóan pedig rendbe tesszük a
város főutcája mentén található buszmegállókat.
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- Hamarosan itt a nyár, ami máshol ugyan uborkaszezon
szokott lenni, ám Pomázon évek óta valami fontos mindig
történik ekkor is…
- Így van. Idén csak hogy a legnagyobb nyári beruházásunkat említsem, ahogy lezárul a tanév az iskolában, elkezdődik a Mátyás király utca felújítása. Fontos kihangsúlyozni, hogy eddig a Rákóczi utca vízelvezetése készült el, s
a Mátyás király utcában csak az ezutáni tereprendezés
zajlott, nem pedig a teljes felújítás, ahogy azt néhány lakos
gondolta. De nem csak a Mátyás király utcában zajlanak
majd munkálatok, hiszen reményeink szerint a nyár folyamán gőzerővel zajlanak majd a Dera patak mederrendezési
munkái is, valamint az idei évre tervezett mart aszfaltos utak
is kivitelezésre kerülnek, így köztük a Kartal utca is. Május
végén megkezdődött a lakossági 50 literes hulladékgyűjtő
edények cseréje, amelyet jogszabály ír elő mindenkinek, s a
jogszabályi kötelezettséget az önkormányzat átvállalja a
lakosoktól. Emellett a nyár a köszönet időszaka is, hiszen
ekkor köszöntjük pedagógusainkat és egészségügyi dolgozóinkat, ide kapcsolódik, hogy a legutóbbi testületi ülésen
kiírásra került városunk Közművelődési díja is, melyre várjuk a jelölteket.
- Lezajlottak az Európa parlamenti választások… Tarolt a
Fidesz és átrendeződés tapasztalható a baloldalon. Ön
hogy látja? Illetve miről tud beszámolni Pomáz vonatkozásában?
- Az nagyon jó hír, hogy településünk az országos átlaghoz
képest is magasabb részvételi arányt produkált. Pomázon
több mint 51 százalékos volt a részvételi arány, ami közel
nyolc százalékkal haladja meg az országos átlagot. Az eredménnyel Fideszes politikusként természetesen elégedett lehetek, akár országos, akár helyi szinten nézem a számadatokat. Helyben volt olyan szavazókör, ahol a Fidesz támogatottsága meghaladta a hatvan százalékot, de összességében
is ötven százalék körüli eredményt értünk el. Összevetettem
a baloldal tavaly április helyi eredményeit az idei számokkal
és arra a következtetésre jutottam, hogy „házon” belüli átrendeződés zajlik a balliberális oldalon, csakúgy, mint országosan. Itt helyben az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik is
rengeteg szavazót veszített, az előbbi szavazóink többségét,
míg utóbbi szavazóinak egy részét a DK szerezte meg, de a
megmaradt Jobbik táborból sokan szavaztak a Fideszre illetve a Mi Hazánk Mozgalomra. Az LMP még tavaly áprilisban majdnem tíz százalék körül mozgott településünkön,
most a szavazóink több mint kétharmada valószínűsíthetően
a Momentumot választotta.
- Lehet vagy szabad-e az EP választás eredményeiből bármilyen következtetésre jutni a közelgő önkormányzati
választással kapcsolatban?
- Lehet és kell is! Most a szavazókörök eredményeinek
elemzése következik. Szemmel látható a Fidesz támogatottsága helyben is, de ez nem tehet minket elbizakodottá!
Nagyon hosszú út vár még ránk az őszi választásokig, ahol
szintén számítunk a választók részvételére és támogatására,
s reméljük, hogy az elvégzett munka ott is meghozza az
eredményét.

HÁZUNK TÁJA

Természetesen Pomáz

Megújult a védőnői szolgálat
tetőszerkezete

Pomáz Város Önkormányzata megbízta Sinka Anikó
pomázi grafikust a Város friss arculatának központi eleme, a logó elkészítésével.

Pomáz Város Önkormányzata önerőből felújította a
Védőnői Szolgálat teljes tetőszerkezetét. Vicsi László polgármester elmondása szerint a következő hasonló beruházás
a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola C épületének
tetőszerkezetét érinti, ahol szintén teljes felújításra kerül sor.
A logó – fogalmából eredően – egyedi, jól felismerhető jel,
melynek célja tehát a megkülönböztetés, azonosítás. A tervező számos egyeztetés, megbeszélés alapján készített el 5
vektorgrafikus verziót, melyet internetes oldalakon szavazásra hirdetett meg a hivatal. A brand elkészítésének célja a
hagyományainkban gyökerező, de a jövő felé forduló, jellegzetességeinket megmutató, egyúttal sokszínűségünket,
nyitottságunkat és optimizmusunkat kifejező „jelkép” megalkotása volt, mely egyetlen vizuális jelként tartalmazza címerünk alapmotívumát, valamint összefoglalja, hogy szeretjük a városunkat, büszkék vagyunk rá, jó itt élni! Az 5
féle logó közül az itt közzétett ábra nyerte el az internetes
oldalon a legtöbb szavazatot. A brand megjelenhet a későbbiekben kiadványokon, találkozhatunk majd vele az intézményeinkben, rendezvényeinken, levélpapíron vagy más,
marketing célú tárgyakon. Amennyiben magánszemélyek
vagy cégek az általuk szervezett rendezvények, vagy Pomázra jellemző termékek ismertebbé tételéhez fel szeretnék
használni, kérelmezésre a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalja azt és amennyiben indokolt
javasolni fogja a használatát.

Rongálás a szelistyei játszótéren

A nemrég átadott vizesblokkon belül rongáltak és a falát is
összekenték. Sajnos a mérleghinta is áldozatul esett a vandáloknak. A Polgárőrség és a Rendőrség igyekszik gyakorta
járőrözni a játszótér környékén, de több szem többet lát.
Vigyázzunk értékeinkre és kérjük a lakosságot, hogy mindenki járjon nyitott szemmel, amennyiben gyanús tevékenységet látnak vagy hallanak a játszótérnél, akkor azonnal
értesítsék a hatóságokat. A térfigyelő kamerák felvételeit
már vizsgálja a rendőrség!
Köszönettel, Pomáz Város Önkormányzata

Életében nem kaphatott annyi figyelmet,
mint az utolsó perceiben…

Május 10-én este ismét szolgálatra indult a Pomázi
Polgárőrség. Szokásunkhoz híven a parancsnoki eligazítás után elindult az esti szolgálat, aminek sajnos nagyon szomorú vége lett...
A polgárőr autó négy polgárőrrel indult útjára. Ezen a
kellemes májusi estén látszott, hogy több fiatal van az
utcákon. Ellenőriztük a szokásos problémás területeket. Jó
volt látni, hogy a Dera utca hangulata a felszerelt kamerával
(és azzal a tudattal, hogy az utca végén lévő ingatlant a
közeljövőben egy olyan család fogja átvenni, akik garanciát
vállaltak az ingatlan rendbetételére és a kétes elemek távoltartására) milyen pozitív irányba változik. Tegnap este is két
rendőr járőr erősítette városunk közbiztonságát. Velük többször is összefutottunk az esti szolgálat során. A HÉV állomásnál a rendőrökkel közösen vigyáztuk a hazaérkezők és
utazni vágyók nyugalmát. Itt történt az a szomorú esemény,
ami mély nyomot hagyott a lelkünkben. Miközben az állomáson járőröztünk dudálást és tompa puffanást hallottunk.
Kisvártatva fiatalok szaladtak oda hozzánk, hogy gázolás

történt a zebra környékén. Rendőrökkel közösen odasiettünk, s láttuk, hogy egy nagytestű, az állomáson jól ismert
kutyust gázoltak el. A gázoló nem állt meg. Szegény kutyus
az út szélén feküdt, látszott rajta, hogy óriási fájdalmai vannak. Azonnal hívtam az állatorvost és úgy állt meg a rendőrautó, hogy védjük az arra haladó forgalomtól. A rendőrök
és mi polgárőrök tehetetlenül néztük szegény párát. Azon
gondolkodtam, ápolatlan bundáját elnézve, hogy egész életében nem kaphatott annyi figyelmet, mint az utolsó perceiben. A rendőrautó villogó fényei és az odasereglett emberek aggódó tekintete mellett lehelte ki szegény pára a
lelkét. Külön köszönöm Dr. Papp Gabriella doktornőnek,
hogy a nagyon késői hívásomra is azonnal kijött, de sajnos
segíteni már nem tudott. Elmondta, olyan súlyos sérülést
szenvedett, hogy nem lehetett volna megmenteni. Mindannyiunkat mélységesen megrázott a kutyus halála. Éjszaka
mikor hazaértem az első dolgom volt, hogy a békésen szundikáló kutyusomat hosszú ideig simogassam.
Vicsi László polgárőr, polgármester
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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

Hamarosan indul
a lakótelepi
tömegközlekedés

A város tömegközlekedése szempontjából remek hírrel
szolgálhatunk! Május 2-án ugyanis a Ford Hovány szentendrei szalonjában Vicsi László polgármester és Tóth
László vállalkozó átvehették azokat a Ford Transit kisbuszokat, amelyek a lakótelepi városrész tömegközlekedését lesznek hivatottak szolgálni.

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

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

Független képviselő
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
Fogadóóra: minden hónap utolsó keddjén 18 órától
19-ig helye: Pomázi Művelődési Ház
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Amint arról már többször beszámoltunk, városunk tömegközlekedésében nagy előrelépés várható, hiszen a képviselőtestületi döntés alapján Pomáz Város Önkormányzata 20
millió forintot szánt a lakótelepi városrész buszközlekedéssel történő ellátására.
- Remek ütemben haladunk afelé, hogy hamarosan elindulhasson ez a szolgáltatás - mondta Vicsi László polgármester.
- Átvehettük azokat a Ford Transit típusú járműveket,
melyekből kettő áll majd szolgálatba hamarosan. Sőt, megtéve velük az első utat, rögtön be is jártuk a lakótelepet,
hogy felmérjük, hol is legyenek a megállók.
Tóth László a bejárás közben elmondta, hogy az önkormányzattal egyeztetve kívánják beindítani a közeljövőben a
szolgáltatást.
- Addig is lesz dolgunk még - vázolta az előttük álló feladatokat -, hiszen például a gépjárművek utastere a speciális
feladathoz igazítva némi átalakításra szorul. Szerencsére
minden a terv szerint halad, így nem látom akadályát, hogy
a buszok megkezdjék a munkát. Az első hónapban reggel 6
és 9 óra, valamint dél és este 9 óra között tervezzük a járatok üzemeltetését, ám, ha az igények azt mutatják, akkor
készen állunk arra, hogy kibővítsük ezt az időtartamot.

Főépítészi változások

Tisztelt lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Pomáz városában 2019. május 6-tól a főépítészi feladatok
ellátását – az új Főépítész munkába állásáig – Hámornyikné Csemeczki Zita megbízott főépítész látja el a
továbbiakban.

Az ügyfélfogadási ideje, valamint elérhetősége változatlan, azaz: hétfőn 13-17 óra, valamint péntek 8-12 óra
között. Kérjük, hogy lehetőség szerint egyeztessen időpontot a (26) 814 364, a (26) 814 363-as telefonszámon
vagy a foepitesz@pomaz.hu e-mail címen. Tekintettel
arra, hogy a megbízott főépítész a helyettesítés ideje alatt
egyéb feladatokat is ellát a hivatalon belül, ezért kérjük
szíves türelmüket és megértésüket az ügyintézési határidőkre vonatkozóan!
Pomázi Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZAT

Hulladékgyűjtő edények cseréje

Hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglalt előírásoknak
megfelelve, az 50 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edények
cseréje válik szükségessé, amelyek helyett a jelenlegi szabványoknak megfelelő 60 literes kukákat kell a továbbiakban
használni. Ez jelenleg a 70 éven felüli egyedülálló pomázi
lakosokat és az egyedül élő pomázi lakosokat érinti.
Pomáz Város Önkormányzata – Vicsi László polgármester Úr javaslatára – az idén ingyenesen kicseréli az
50 literes kukáját 60 literes, szabványos gyűjtőedényre annak a pomázi lakosnak, akinek a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel 50 literes gyűjtőedény ürítésére volt szerződése.
A cserére jogosultakat a Pomázi Polgármesteri Hivatal
levélben értesíti. Az új hulladékgyűjtő edényeket a Pomázi
Polgármesteri Hivatal, Luppa Vidor utca 12. szám alatti
épületében (régi tűzoltóság) lehet átvenni kedd, szerda és
csütörtöki napokon 10:00 és 12:00 óra között, 2019.
június 30-áig. Az átvételkor be kell mutatni a kapott értesítő
levelet, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
Amennyiben egészségi állapot vagy más ok miatt a személyes átvételt nem tudja megoldani a jogosult, úgy a Pomázi
Polgármesteri Hivatal 26/814-300-as telefonszámán, Harmati Ivett előadónál jelezze ezt. Kérjük, adja meg a nevét,
lakcímét és telefonszámát, valamint azt, hogy a lakcímére
kéri a hulladékgyűjtő edény kiszállítását.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a régi hulladékgyűjtő
edényeket az Önkormányzat nem tudja visszavenni.
Pomáz Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

A Rákóczi Ferenc és Mátyás Király utca csapadékvíz elvezetése

Végéhez értek a Rákóczi Ferenc és a Mátyás király utcában zajló munkák, megújultak a csapadékvíz elvezetését
szolgáló létesítmények.
Pomáz Város területén, főként a domborzati adottságoknak
köszönhetően, a csapadékvíz okozta károk folyamatos kihívás elé állítják a lakosságot és az önkormányzatot. A
vezetés évek óta, minden fejlesztési lehetőségek megragadva igyekszik e károkat csökkenteni, elsősorban a leginkább
veszélyeztetett utcákban a vízelvezető létesítmények felújításával.
Újabb állomáshoz érkeztünk. Március végén befejeződött a
Rákóczi Ferenc és a Mátyás király utcákban zajló kivitelezés. A Rákóczi Ferenc utcában összesen 2169 fm csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására került sor, vegyesen nyílt és zárt kivitelezésben. A befogadóba történő
csatlakozás előtt két oldalon betonakna került elhelyezésre.
A Mátyás király utcában a lejtési viszonyok miatt, és mivel
szűk az utca, kizárólag csapadékcsatorna kialakítására volt
lehetőség.
A kialakított csapadékvízelvezető rendszerek méretezése
lehetővé teszi, hogy az utcákban a lezúduló csapadékvizeket
károkozásmentesen vezessék el a befogadóig. A létrejövő
rendszer komplex módon oldja meg a Rákóczi utca és a
hozzá kapcsolódó utcák vízelvezetését, és vezeti el a csapadékvizet a Rákóczi Ferenc és József Attila utca sarkán
található befogadóig. A befogadónál a már kiépített városi
vízelvezető rendszerhez kapcsolódva a csapadékviz eljutása
a végső befogadó vízfolyásig (Dera patak) biztosított.
A kivitelezési munkák a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság kivitelezésében
2018.10.25-2019.03.28. között valósultak meg.
A projekt eredményeként a terület mentesül a csapadékvíz
által okozott károktól, továbbá védetté válik az itt található
önkormányzati és magánvagyon.
A projekt összesen 150.000.000 Ft-ra tervezett költségéhez a Pénzügyminisztérium 95%-os intenzitás mellett

142.500.000 Ft támogatást nyújt Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó
célzott pénzügyi támogatás keretében.
Köszönjük a projekt megvalósításához kapott vissza nem
térítendő támogatást!
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Márai szobrát koszorúzta Kassán a Pilisi
Nemzeti Keresztény Egyesület

A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület az idei kétnapos
kirándulását a Felvidékre szervezte. Túránk keretében
meglátogattuk Rozsnyót, Betlért, Krasznahorka várát és
Kassát. Mindenütt a csodálatos magyar történelem élő
valóságával találkoztunk. Gömör vármegye egykori
székhelyén Rozsnyón felmentünk a Tűztoronyba, ahol a
harang mellől csodálatos kilátást nyílt a kisvárosra és
környékére.

Számomra a történelmi kirándulás legvarázslatosabb élménye a betléri Andrássy kastély volt a maga eredetiségében. A nyolcvan hektáros park közepén elhelyezkedő
hatalmas kastély különlegessége abban rejlik, hogy a XIX.
század egyik legjelentősebb főnemesi családjának otthonát egyedüliként a Kárpát-medencében - 1945 után nem fosztották ki. Az álomszép kastélyban minden eredeti, az elefántcsont és aranyberakásos ülőgarnitúrától a monumentális, tizenötezer könyvet számláló könyvtáron át a korabeli
gyermekjátékokig.
Gömör vármegyében minden a gróf Andrássy családról szól.
Az éjszakát Krasznahorkaváralján töltöttük, egy barátságos
panzióban, amely alkalmas volt a negyven fő elhelyezésére.
A batyus vacsora után hajnalig énekeltünk és beszélgettünk.
A második napot Kassán töltöttük. Felvidéki helyszínválasztásunk oka volt Márai Sándor halálának 30. évfordulója.
Megkoszorúztuk az író kassai szobrát, útközben meghallgattuk Márai tudósítását az 1938-as felvidéki magyar bevonulásról, a visszacsatolásról. Sokan szerettünk volna akkor Horthy Miklós katonája lenni! Lenyűgözött bennünket a
kassai Dóm, ahol II. Rákóczi Ferenc hamvait őrzik, és
amely a történelmi Magyarország egyik legmonumentálisabb temploma. Csodálatos élményekben volt részünk,
köszönet érte Óváryné Herpai Dórának, aki a PNKE alelnökeként összeállította az útitervet, Molnár Szilárdnak,
másik alelnökünknek, aki leszervezte a túra utazástechnikai
részét. És mindenekelőtt köszönet Pomáz városának, amely
a kulturális bizottság pályázatán keresztül támogatást nyújtott a kirándulásunkhoz, mellyel felejthetetlen élményhez
juttatott tizenhét pomázi családot. Ha a Jóisten is úgy akarja,
jövőre a felvidéki bányavárosokat látogatjuk meg.
Sarkadi Attila,
Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület elnöke
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XXVII. Egyesületi Találkozó

Ebben az évben Pomáz adott otthont a Pomazer Heimatverein és a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
(PNNKE) 27. Egyesületi Találkozójának.
A kitelepített németek egyesületének delegációja május 13án hétfőn érkezett Pomázra, ahol fogadtuk őket, majd
elfoglalták szállásukat a Kara vendégházban. Az első estén
a csoport Dunabogdányban vacsorázott. Másnap kedden budapesti városnézésen vettek részt. Ezen a napon Szlávik
István volt a kísérőjük, majd este a Kopár csárdában vacsoráztak. Szerdán ellátogattak a Lázár Lovasparkba. Este
az egyesületi házban láttuk vendégül őket magyaros hideg
vacsorával. A vacsora előtt egyesületünk énekkara énekkel
köszöntötte a vendégeket, melyet Ollé Béla egyesületünk
tagja tangóharmonikán kísért. Csütörtökön a csoport Győrbe
kirándult. Ide elkísérte őket Sztrányayné Dr Striegler Rosemarie és Titton Gabriella. A buszos városnézés után körbejártuk a történelmi belvárost, bemutatva a város nevezetességeit, majd rövid pihenő után visszatértünk Pomázra.
Ezen az estén a budakalászi Schieszl borozóban vacsoráztak, ahova Polonkay Zsuzsa és István kísérte el őket.
A péntek délelőtt rokonlátogatással, illetve szabd programmal telt, majd délután kezdetét vette a hivatalos Egyesületi
Találkozó. Vendégeink 3 órakor érkeztek a pomázi egyesületi házhoz, ahol először megtekintették a Pomáz történetét bemutató kiállítást a múzeum épületben. Fogadásukra jelen volt Pomáz Város Önkormányzata részéről
Halászné Gambár Mária képviselőasszony, a Pomázi Német
Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ) részéről Szlávikné
Katona Mária elnökasszony, Csordás Tiborné és Muzamelné
Jandó Judit, valamint a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola igazgatója Balog Ilona Katalin. Az üdvözlő
beszédek után kávéval és süteménnyel láttuk vendégül a
csoportot, melyet egyesületünk hölgyei sütöttek. Inge Wölbling a Heimatverein elnöke átadta Plank Antal és Melzer
Géza üdvözletét, akik idős koruk miatt már nem tudtak a
hosszú útra vállalkozni. Kifejezte sajnálatát amiatt, hogy
Csordás Tibor betegsége miatt nem tud részt venni a találkozón. (Tibor bácsi állapota azóta mindnyájunk örömére
jobbra fordult.) Fél ötkor busszal indultak vendégeink a
találkozó következő helyszínére, a régi katolikus temetőbe.
A buszt a Német Önkormányzat biztosította. Öt órától a
temetőben részt vettünk a 2 díszparcella megáldásán. A
szentelést Lejtényi Emánuel atya végezte. Szlávikné Katona
Mária beszédében elmondta, hogy a Német Önkormányzat
rengeteg munkával és anyagi ráfordítással mentette meg az
elhagyott német sírok sírköveit a néhai Szakál Antal atya
támogatásával kezdődően, aki helyet biztosított azok bemutatására. A kövek restaurálását Sax László végezte. A bemutatást Muzamelné Jandó Judit tolmácsolta német vendégeinknek. Balog Ilona Katalin itt mondott el egy verset két
nyelven a hazaszeretetről. Ezután a kövek előtt közösen
gyújtottunk mécsest. 6 órától német nyelvű misén vettünk
részt a Katolikus templomban, melyet Lukács Gábor Imre
atya és Lejtényi Emánuel atya közösen celebrált. Felolvasott

NEMZETISÉG

Inge Wölbling valamint Szlávikné Katona Mária és együtt
énekeltünk. Igazán felemelő élmény volt. A mise után viszszatértünk az egyesületi házba, ahol vacsorával vártuk vendégeinket: a töltött káposzta a Rákos Vendégház ajándéka
volt. A vacsora után kellemes beszélgetéssel töltöttük az időt
régi és új barátainkkal, megbeszélve a későbbi terveket is.
Este elbúcsúztunk egymástól, jó utat kívánva a legközelebbi viszontlátásig.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért
Pomáz Város Önkormányzatának, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Pomázi Katolikus Egyháznak, a
Rákos Vendégháznak, valamint a rengeteg munkáért egyesületünk teljes tagságának. Igazi városi összefogásban volt
részünk, hogy a Pomázer Heimatverein idelátogató tagjai
minél kellemesebben töltsék a látogatás és a találkozó napjait.
(fotó Vargáné Selley Mária és Titton Gabriella)
Titton Gabriella elnökhelyettes
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Városi gyereknap gazdag programkínálattal

Május utolsó szombatján a gyermekek birodalmává vált
pár órára a Művelődési Ház és környéke. Ezen a napon
zajlott ugyanis a városi gyereknap, melyet az égiek is
kegyeikbe fogadtak. Bár a májusi eső aranyat ér – s bőven jutott is belőle az idén – a szervezők azért fohászkodtak, hogy erre a napra ne jusson belőle.
Fohászuk meghallgattatott, így ismét sokan kereshették fel a
gazdag programkínálatú eseményt. A Pomázon működő
modern- és néptánc együttesek épp úgy megjelentek, mint a
sportos-egészségmegőrző bemutatók. A színpadon délelőtt
tíz órától délután két óráig váltották egymást a fellépők. A
műsort a Tánc a Köbön Mazsorett Csoport kezdte, majd a
Kevély táncegyüttes folytatta, akiket a Bergengóc Zenegóc
együttes Zenés Mesekönyv című műsora követett. Déltől a
TWMI Modern tánc előadása volt látható. Utánuk a Diamond Cheer Dance következett a sorban, majd a Marossy
Karate bemutatóját nézhették meg az érdeklődők. Az utolsó
két műsorszám energikus alapokon nyugvó bemutató volt,
hiszen előbb a Vitalitás Tánc- és Sport Egyesület Akrobatikus Rock&Roll műsora volt látható, majd végül a No
Comment Hip-Hop előadása zárta a programok sorát. A
parkban ezalatt Air Soft lövészet, íjászat és katonai bemutatók zajlottak a Magyar Tartalékosok Szövetségének
szervezésében, de ugrálóvár, tűzoltó és rendőr bemutató,
kézműves játszóház, valamint vásári sokadalom is csábította az apróságokat.
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DIÁKHÍREK

ÚJ név, új logó

Középiskolai képzésünk struktúrája a 2018/2019-es tanév
végével profilt vált. A rendészeti szakképzésünk megszűnik,
és tiszta profilú gimnáziumi képzést nyújtunk a következő
tanévtől leendő középiskolai diákjaink számára. Pomáz
város méltán lehet büszke egyetlen középiskolájára, mely
intézmény elmondhatja magáról, hogy már első évben
háromszoros túljelentkezés volt jellemző. Egyetlen biztos
dolog van az életben, a változás. Ebből kiindulva, az intézményi arculatot is újra tervezzük. A régi címerünk
grafikája adja az új címer alapját, mely Pomáz ötágú fáját
ábrázolja, valamint egy sárkányt, melyet iskolánk névadója,
Sashegyi Sándor autodidakta régészként végzett munkája
során talált szintén Pomázon. Ez a sárkány a pomázi várrom
egyik oszlopfőmintája volt fénykorában. Ezúton is köszönöm Hernádi Feri bácsinak, volt osztályfőnökömnek a
segítő hozzáállását, és hogy rendelkezésemre bocsájtotta a
nála még papíron fellelhető, erre vonatkozó régi grafikát és
régészeti leírásokat. Köszönöm Gál Kristóf grafikus érték-

Az utolsó osztály és a
képzés is elballagott a
középiskolából

teremtő munkáját is. Eddig is büszkeséggel töltött el az
intézmény vezetőjeként jó dolgokat szolgálni, de most úgy
érzem, hogy valóban nagy mérföldkőhöz értünk, mely pillanat megérdemli, hogy a sashegyis sárkány is új életre keljen.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Sashegyisek országos
sikerei

Idén is gyönyörű volt a középiskolai ballagás. Nagy izgalommal készültünk rá mi pedagógusok és a diákok is
egyaránt. Az időjárás is kedvezett, mert a ballagó osztály
végig vonulhatott az iskola udvarán is. Az ünnepség pedig a
szokásos módon, az iskola hátsó udvarrészén zajlott.
Különleges nap volt ez mindannyiunknak, hiszen az utolsó
rendészeti szakközepes osztályunk ballagott el intézményünkből. Az elmúlt 10 évben többször változott középiskolánk profilja, de mára elmondható, hogy megérte, valamint úgy látjuk, hogy révbeért. 2019 szeptember 1-jétől
iskolánk hivatalos új neve Sashegyi Sándor Általános Iskola
és Gimnázium. Reméljük, hogy ezt hosszútávon is kijelenthetjük. A 3. gimnáziumi osztályunk indul útjára szeptembertől. Felvételt nyert diákoknak ezúton is gratulálunk, mivel idén is háromszoros volt a felvételizők száma. Elmondható tehát, hogy gimnáziumi képzésünkkel, kínálatunkkal
valós alternatíva vagyunk a környék középiskolái mellett. A
ránk való igény pedig egyértelmű és jól látható. Sok sikert
kívánunk elballagott és újonnan felvételt nyert középiskolás
diákjaink számára!
Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Két tanulónk is országos szinten öregbítette az elmúlt időszakban iskolánk hírnevét. Országos angol nyelvi verseny
megyei fordulóján Eke Viktória - Felkészítő tanára: Rácz
Istvánné Melinda - 7.a. osztályos tanulónk 3. helyezést ért
el. Pontszámai alapján esélyes a részvételre az országos fordulóban. Raffay Barnabás a 2019 május 18-án Zalaegerszegen megrendezett Országos Diák Olimpián Diák „A"
korosztályban, judo sportágban aranyérmet szerzett. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk!
Nagy Koppány Lászlóné igazgató SASHEGYI
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DIÁKHÍREK

Támogatásokkal fejlődik a német suli

Mindannyian tudjuk, hogy a pályázatok korát éljük.
Fontos finanszírozási terület ez a köznevelési intézmények körében is, mert a kiegészítő források megkeresésével könnyebben, gyorsabban fejlődnek az iskolák.
Örülünk annak, hogy ebben a tanítási évben sok ilyen
lehetőséghez jutottunk.

Legfontosabb nyertes pályázatunk, amit fenntartónk, a Váci
Tankerületi Központ nyújtott be, a tornacsarnok felújítására
irányult. Nagyon nagy örömmel töltött el minket, hogy a
pályázat önrészéhez Pomáz Város Önkormányzata is csatlakozott, és a Tankerülettel megegyező mértékben, 7,5 millió forinttal segítette iskolánkat terveink megvalósulásában.
Ezúton is köszönjük Vicsi László polgármester úrnak és a
testületnek a támogatást az iskola tanulói nevében. A sportcsarnok állapota nagyon megérett a felújításra, hiszen nemcsak iskolánk tanulói, hanem sok más gyermek is hosszú
évek óta használja.
Az Önkormányzat támogatásával készültek el a D épületünk
új bútorai is, illetve évközi programjainkat is gyakran támogatja.

ségének, hiszen ők is mellettünk állnak közös céljaink
megvalósításában. Ez az együttműködés több területet ölel
fel. Támogatják a Napsugár Alapítványt, amivel sokat segítenek. De ezen kívül pályázatokat készítenek, így nyertünk pl. 400 ezer forintot környezetvédelemre. Felkutatnak
támogatókat, 12 számítógéphez jutottunk ezen a módon ebben a tanévben. De konkrét fizikai munkájuk is sokat jelent
nekünk.
Nagy segítség az is, amikor egy-egy helyi cég, vállalkozás
segíti az intézményt. A napokban így jutottunk fenyőmulcshoz a Keresztes és Tsa fenyőkéregáruház felajánlásából. Köszönjük szépen.
Balog Ilona Katalin, intézményvezető

Másik nagy nyertes pályázatunk a nyári nemzetiségi tábor,
aminek célja, hogy németül tanuló gyermekeink anyanyelvi
közegben gyakorolhassák a nyelvet. Idén Ausztriában,
Salzburgban és környékén fogunk egy hetet tölteni, amire
1,5 millió forintot nyertünk az EMMI-től.
Több turnusra nyújtottunk be pályázatot az Erzsébettáborok keretében is, így osztálykirándulásokra illetve nyári
táborokra is lehetősége van tanulóinknak.
Kiemelt helyet foglal el támogatóink között a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Minden olyan programunk, tervünk megvalósulásában segít minket, ami a
hagyományőrzéshez, az intézmény fejlődéséhez, az oktatás
színvonalának emelkedéséhez járul hozzá.
Köszönetet mondunk még iskolánk szülői munkaközös-
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BEMUTATKOZÁS

Mi vagyunk a Pomázi Ökokör

Ökokörünk februárban indult el néhány lelkes pomázi lakó
részvételével. A rendszeres találkozásunk célja, hogy felelősen gondolkodó emberek együtt próbáljuk egyszerű, de
hatásos megoldásokkal védeni a (lakó)környezetet, ahol
élünk. Az ökokör egy alulról jövő kezdeményezés és tanulókör egyben, vagyis nem áll mögöttünk sem politikai, sem
gazdasági érdek, szervezet vagy cég. Azért járunk össze,
hogy közösen dolgozzuk fel azokat a komplex környezeti
problémákat, amelyekben élünk, szerezzünk információkat,
gyűjtsük a közös tudást, képezzük magunkat, tanuljunk
egymástól. Mert bár egyikünk-másikunk jobban ért valamelyik témához, alapvetően mégsem szakemberekként, hanem tanulóként ülünk le kéthetente egy körben.
Eddig beszélgettünk már arról, milyen egészségünkre káros
anyagokat tartalmaznak a legismertebb kozmetikai szerek,
és milyen egy jó natúr kozmetikum: mi lehet, és mi ne legyen benne. Aztán megismertük a bio és öko közötti különbséget, milyen élelmiszerek, kozmetikumok kaphatják meg
ezt a minősítést, milyen szempontokat érdemes figyelembe
vennünk vásárlásnál. Feltártuk a kidobott szemetünk útját,
mi lesz a sorsa a szelektíven gyűjtött és kommunális szemétnek. Megismertük a hulladékpiramist, amelyből kiderült,
hogyan tudjuk elkerülni, hogy rengeteg szemetet termeljünk
nap, mint nap. Ökokörünk egyik legfontosabb témája és
missziója is a hulladékcsökkentés, mert ebben látjuk a
lehetőséget, hogy érdemi lépéseket tegyünk környezetünk
megóvásáért. Ehhez viszont mindannyiunknak át kell gondolni fogyasztási szokásainkat a jövőben, szem előtt tartva
mire van valójában szükségünk: a gyorsan a polcról lekapható termék mennyire hasznos, egészséges vagy szükségszerű, illetve abból pár óra múlva mekkora rész kerül a
szemetesünkbe. Azért, hogy gyerekeink, unokáink számára
egy élhető Földet hagyjunk örökül, fel kell hagynunk a túlfogyasztással, és némi odafigyeléssel a pazarlás sok esetben
könnyen elkerülhető. Hogyan? Mi ebben segítjük, támogatjuk egymást, és szeretnénk a jövőben még több pomázi
lakossal megosztani ezeket a megszerzett ismereteket és ezt
a szemléletet továbbadni széles körben.

Egyelőre nem vagyunk sokan, de ahhoz pont elegen, hogy
egy-egy kisebb akciót megszervezzünk és végrehajtsunk.
Közös gondolkodásunk egyik eredménye a Pomáz Város
Környezetvédelmi Programjának véleményezése volt, amelyet írásban juttattunk el az Önkormányzathoz. Virágosí-tottunk a Tiszolczy-telepen és éppen egy a Dera-patak értékeire
fókuszáló családi pikniket szervezünk. Ha a bolygónkat nem
is tudjuk tízen megmenteni, egy még zöldebb Pomázért
mégis tudunk közösen kis lépéseket tenni.
Találkozóinknak az Almafa Gyerekház ad otthont kéthetente
hétfőn 17:30-kor, amiért nagyon hálásak vagyunk Egervári
Krisztinának és kollégáinak. Csatlakozni, bekapcsolódni folyamatosan lehet, továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt. Továbbá bízunk benne, hogy ezentúl itt a Pomázi
Polgár hasábjain is lehetőségünk nyílik egy-egy környezetvédelmi témát körbejárni.
Balogh Flóra, elérhetőség: pomaziokokor@gmail.com
+36-70/367-3977

Hívja és várja Önt a Szociális Szolgáltatási
Központ Idősek Klubja Pomázon

Klubunk családias hangulatú, lehetőség van tévénézésre,
újság- és könyv olvasására, rejtvényfejtésre, pihenőszobánkban lazításra, tisztálkodása, saját ruhaneműk mosására.
Gondozónőnk odafigyeléssel fordul a klubtagok felé, személyes beszélgetések alkalmával is segíti életüket.
Kétheti rendszerességgel bevásárló-járatot biztosítunk az
intézmény kisbuszával.
Felszerelt ebédlőnkben napi háromszori étkezés vehető
igénybe, tízórai, meleg ebéd és uzsonna formájában.
Klubunk naponta hétfőtől péntekig, 8-16 óra között tart nyitva.
14 Pomázi Polgár

Rendelkezünk kisbusszal, amely saját sofőrrel szállítja be az
időseket hozzánk.
Klubunk épülete akadálymentesített, mozgáskorlátozottakat is
szívesen látunk.
Hogy miért érdemes az Idősek Klubjába járni?
– barátokat, ismerősöket találni, egy jó közösség tagjává válni;
– testi- és szellemi frissességét megőrizni: gyógytorna, társasjáték, irodalmi foglalkozás, kártyázás, kézműves foglalkozások keretében;
– hasznos ismereteket szerezni cukorbetegség, magas vérnyomás, tematikus napok témakörökben;
– kulturális- és szabadidős programokon részt venni, kirándulásokra járni;
– önköltséges alapon fodrászat, manikűr-pedikűr szolgáltatást
igénybe venni;
– szűrővizsgálatokon és egészségügyi előadásokon részt
venni;
– ünnepi megemlékezéseket tartani: egyházi- és állami
ünnepeket, születésnapokat, névnapokat megünnepelni.
Várunk minden érdeklődőt személyesen látogasson meg minket, illetve szívesen adunk felvilágosítást telefonon is (06/26525-274).
Garai Péterné
Nappali Ellátás Csoportvezető

DIÁKHÍREK

Év végi ünneplés a
Teleki-Wattay Művészeti Iskolában

Közeledik az év vége és van mit ünnepelni a TelekiWattay Művészeti Iskolában. Az egyéni sikerek mellett
sok tanszak év végén, gálaműsorral, koncerttel örvendezteti meg az érdeklődőket.
Fésűs Éva Tamássi Zdenkó Palacsintás király című művét
nagy sikerrel mutatták be az iskolában. A nagyszabású,
csaknem hatvan embert megmozgató produkcióban
együttműködött a dráma-, tánc-, zene- és képzőművész tanszak. A közös alkotás öröme azt hiszem sokáig el fogja
kísérni a produkcióban részt vevő gyerekeket. Már több,
mint 25 éves hagyomány a zenés színdarabok bemutatása az
iskolában és azt hiszem a Palacsintás király méltó folytatója
lett a korábbi sikereknek.
De a színdarab bemutatása után is még sok izgalmas

programmal várt az iskola, a tánc és a jazz tanszak is
szeretettel várta az érdeklődőket év végi gáláira. A színvonalas műsorok keretében a nézők bepillanthatnak a
gyerekek és tanáraik egész éves munkájába. Érdemes lesz
ellátogatni, színes, izgalmas műsor várható.
Nyáron pedig az iskola tanárai szeretettel várják az
érdeklődő gyerekeket az alkotó táboraikba. A mindig profi
moderntánc tábor mellett, a kórustábor is rendkívül izgalmas programmal várja a jelentkezőket, a képzőművészet
szerelmesei pedig a kreatív képzőművész táborban vehetnek
részt. Még lehet jelentkezni, szeretettel várunk mindenkit,
az alábbi plakátokon minden fontos információt megtalálhatnak.
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HÁZUNK TÁJA

Pomáz a Lupa beachen

Május 18-án, szombaton egy napra Pomázé volt a Lupa
beach. Városunk sportolói, képzőművészei, rock legendái, zenészei és fiatal dj-éi által kínált programokon
vettek részt a strandolók.

A Lupa beach szezonnyitó szombatján Pomáz város vehette
birtokba a szomszédos település tengerparti hangulatát
idéző strandját. Ezen a napon városunk lakosai ingyenesen
léptek be a területre, napközben pedig sportolóink, zenészeink és képzőművészeink által nyújtott programokon
vettek részt és szórakoztak.
A nap nyitányaként a Pomázi Futóbajnokok SE futói rajtoltak a partról és futották körbe a tavat. Célbaérésük után,
Kertészné Birki Beáta pilátesz oktató tartott rendhagyó órát
és mozgatta meg az érdeklődő strandolókat és a futókat.
A sport mellett a képzőművészet és a zene is központi szerepet játszott. A Sky bárban Török Istvánné papírcsipke képeiből és Gyurgyik Zsuzsanna alkotásaitból nyílt kiállítás. A
délelötti órákban, a bárban, a Minimal Art Family három
fiatal dj tehetsége szolgáltatta az igazi tengerparti chill hangulatot. Délután, a vizi színpadon a város rock legendái a
Branyó Experience és vendég zenekara a ROrockMA
Együttes, valamint Darányi János gitáros adtak közel három
órás koncertet. A parton pedig Gustavitó, vagyis Perger
István útmutatásával egy igazán érdekes interkatív program
zajlott. A közös ritmus jegyében konga, afrikai és számos
más különleges dob megszólaltatását tanulták meg a
résztvevők.
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Sorozatos győzelmet arattak
a magyar lovasíjászok

A május közepén rendezett Nemzetközi Lovasíjász Világkupa és Nagydíj bajnokságán 13 ország 63 lovasíjásza
állt rajthoz, hogy megméresse magát magyar, koreai,
valamint lengyel versenystílusban, a pomázi Magyar
Vár Tábor területén. Senior és junior kategóriában a
hazai versenyzők léphettek fel a dobogó legfelső fokára,
de csapatversenyben is a magyarok teljesítettek a legjobban. Továbbá szintén kiváló eredményeket értek el a Lovasíjász Extrém kihívásai során.

BESZÁMOLÓ

Az extrém versenyszámokba kizárólag a legjobb 10 versenyző juthatott be. A mindössze 15 éves Molnár Botond a
magyar, valamint a lengyel extrém pályán is első helyen
zárt. A koreai extrém győztese azonban Martin Imbert lett
Franciaországból.
A junior lovasíjász versenyzők legközelebb augusztus 23. és
25. között mérettethetik meg magukat a Magyar Vár Tábor
területén, méghozzá a Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Lovasíjász Világbajnokságon, ahová a versenyfutamok mellett
interaktív családi programok kíséretében várják az érdeklődőket.

„Óriási öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy 13
ország 63 versenyzője állt rajthoz az idei Nemzetközi Lovasíjász Világkupa és Nagydíj bajnokságán. Egyedülálló az
a kitartás és szenvedély, ami végig hajtotta a külföldi és
hazai versenyzőket a pályákon. A magyar győzteseknek
ismét sikerült bebizonyítania, hogy ott a helyük az élvonalban. Ez mindannyiunk közös sikere.” – mondta Némethy
Zoltán, a Magyar Lovasíjász Akadémia SE elnöke.
Magyarország mellett Finnország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Irán, Kazahsztán, Mongólia,
Hollandia, Lengyelország, Szerbia, Svédország, valamint
Törökország valamennyi lovasíjász versenyzője képviselte
magát a rendezvényen.
„Az első versenynapok felázott pályán zajlottak az esős
időjárás miatt. Ráadásul a tavalyi I. Nyílt Lovasíjász Világbajnoksághoz hasonlóan idén is aktívan részt kellett vennünk a rendezvény lebonyolításában, így a felkészülésre is
kevesebb időnk maradt. A megpróbáltatások mégsem tántorítottak el minket. A legjobbat hozta ki magából minden
versenyző. Büszke vagyok a külföldi, de különösen a magyar tanítványaimra, akik ismét sorozatos győzelmet arattak.„– nyilatkozta Némethy Christoph, az akadémia vezetőedzője, valamint a világkupa senior győztese.
Szoros volt a küzdelem az első helyért senior kategóriában.
A dobogó legfelső fokára végül Némethy Christoph állhatott
fel. Ezüstérmet nyert tanítványa, Maucha Ágnes, és egy
bronzéremmel gazdagodott a Franciaországból érkező Martin Imbert. Junior kategóriában Molnár Botond teljesített a
legjobban, míg a második hellyel a holland származású
Siem Budding, a bronzéremmel pedig a finn versenyző, Elsa
Siro büszkélkedhet. Csapatversenyben Magyarország érte el
a legmagasabb eredményt maga mögé utasítva Lengyelországot és Finnországot.
Rendhagyó módon ezúttal egy külön versenyszámmal is
készültek a rendezők. A Lovasíjász Extrém lengyel futamait
olyan elemekkel bővítették, mint az ugratás, a keresztbe
lövés, a korongdobásos lövés, valamint az egzotikus Kazah
Style. A magyar extrém során lassú és gyors vágtában is célba kellett találniuk a lovasíjászoknak, míg a koreai extrém
alatt megnövelték a táblák számát.
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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

Június
június 7. 9:00-től
Egy nap a honvédelemért
a MATASZ szervezésében

június 14. 19:00-től
Nagy János (Afronauta)
koncertje. Közreműködik: Molnár
Endre és egy meglepetés vendég

június 22. 16:00-tól
Szőke István Atilla könyvbemutatója
június 23. 14.00-tól
Retro délután
június 30. 14.00-tól
Retro délután

Állandó programok:

gyerek angol, moderntánc, turbó izom
40+, hatha jóga, karate, gyógytorna,
festőiskola, szenior tánc, holdvilág
dalkör, kártya-klub, nosztalgia tánc,
ingyenes jogsegély, egyensúly torna,
ping-pong

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!
- Gregor Zsombor
2019.03.16
- Dabis Ákos Csanád
2019.04.15
- Käfer Barna
2019.04.22
- Andrész Dániel
2019.05.01
- Lux Dorottya
2019.05.02
- Veres Ármin Noel
2019.05.02
- Juhász Huba
2019.05.06
- Papucsek Natasa
2019.05.13

Sajtóközlemény
A „HÁsZ” Építőipari Kft. 58,54 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek
javítása Pest megye területén” című pályázati kiíráson „Asztalosüzem
és iroda épület építése Pomázon” megnevezésű beruházásával.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 20142030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A fejlesztés célja új, saját tulajdonú telephely létrehozása, a kor követelményeinek megfelelő, energia-hatékony asztalos-üzem megépítése,
az épület- és bútorasztalos tevékenység számára kapacitásbővítés megvalósítása volt.
A megvalósítás helye: 2013 Pomáz, belterület, hrsz 3677/1
A támogatott tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontja:
2017.év 10. hó 10-től 2019.04.15-ig
A kivitelezést végző cég: GPM Kivitelező Kft.

A projekt eredményeként 347,9 m2-es asztalosüzem és 54,28 m2-es szociális blokk és 304,16 m2 iroda épült meg. Az asztalos tevékenység
bővülése további kivitelezési munkákat generál, javul a vállalkozás versenyképessége, termelékenysége, működési hatékonysága és innovációs
képessége. A piaci részesedés és az árbevétel növekedése várható. A
fejlesztés hatékonyabbá teszi a termelést, növeli a foglalkoztatottak létszámát, új termelési eljárások, új termékek kerülnek bevezetésre, egyedi technológiák és technikák kifejlesztése válik lehetővé.
Az új munkahelyek teremtése és a munkahelyi feltételek javítása hozzájárul a szociális gazdaság erősítéséhez. A projekt befejezésekor plusz
3 munkahelyet teremtettünk.
Jobb Agyféltekés
Rajztanfolyam Felnőtteknek

Jobb Agyféltekés
Rajztanfolyam Gyerekeknek
8-14 éves korig

Tel: 30-562-8146

Tel: 30-562-8146

3 nap alatt élethű
önarcképet rajzolhat!

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
Június
2-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
9-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
10-én 8.00–20.00-ig
Viktória
16-án 8.00–20.00-ig
István Király
23-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
30-án 8.00–20.00-ig
Viktória

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

Júniusban minden szemüvegkeret
25% kedvezménnyel!

Baromfikeltető

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

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

e-mail:badogosbela47@gmail.com

REDŐNYÖK

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(9:30 Csobánka, templom)
18:00: Pomáz - templom

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

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 esperes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hõsök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Tel: 26/325-297

Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)
(szombat, vasárnap: nyáron
19:00-tól)
Lejtényi Emánuel
plébániai kormányzó

Víz- és szennyvíz bekötések
(telken belül is),
csapadékvíz elvezető
rendszerek tervezését,
meglévő kutak (ásott, fúrt)
vízjogi fennmaradási
engedélyeztetését,
kivitelezési munkák felelős
műszaki vezetését, valamint
műszaki ellenőrzését vállaljuk!
Smart Water Bt.
Tel: 06-20/390-7598
E-mail:
smartwaterbt@gmail.com

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei
a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)
vasárnap
9.00 Szent Liturgia
szerda
18.00 Szent Liturgia
1-2-3. péntek
18.00 Vecsernye
Dr. Mosolygó Péter
parókus
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond u. 2.
06-30-316-6345
pomaz.gorogkatolikus.hu
Pomázi Polgár 19

