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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Szívvel, lélekkel, tapasztalattal!

Lassan, de biztosan minden az önkormányzati választásokról fog szólni a közeljövőben a helyi
politikai életben és országszerte is. Pomáz sem lehet kivétel ez alól. Természetesen készül a jelenlegi városvezetés, és készül az ellenzék is, a választásokra. A Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei
immár hivatalosak. Vicsi László polgármesterrel főként a választási előkészületekről beszélgettünk, de természetesen nem hagyhattunk ki olyan aktuális városfejlesztési ügyeket, mint a
Mátyás király utca felújítása, a Szentendrére vezető kerékpárút elkészülte vagy éppen az új bölcsőde építése.

- Kezdjük a választásokkal! Áder János köztársasági elnök
október 13-ra írta ki a helyhatósági és megyei önkormányzati voksolást. Hogyan készül?
- Szívvel, lélekkel, tapasztalattal! És nem véletlenül említem
e három szót, merthogy ezekkel a pomáziak hamarosan
találkozhatnak, mint választási szlogenemmel. Immár hetedik a önkormányzati választásokra készülök, melyen vagy
képviselőjelöltként vagy polgármesterjelöltként elindulok.
Azt hiszem a tapasztalat szót ezek után nem igazán kell
megmagyarázni. Pomáziként mindig a szülővárosom volt a
legfontosabb számomra, s az elmúlt hat ciklusban képviselőként és később polgármesterként is mindig szívvel és
lélekkel dolgoztam ezért a településért, illetve megyei
képviselőként bővebb régiónkért. Készen állok a munka
folytatására mindkét területen, terveim még bőven vannak.
A tervek mellett nagyon fontos az a kapcsolati rendszer, ami
negyedszázados politikai pályafutásom során kialakult, s
ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a nemzeti kormánnyal
remek együttműködés valósuljon meg. Nem lehet egy polgármesternek perben-haragban állni a kormányzattal, hiszen
annak csakis a város, az ott lakók ihatják meg a levét. Nem
bozótharcosokra van szükség ma Magyarországon, hanem
építeni akaró csapatjátékosokra. Az elmúlt választásokon
mindig megjelentek jólhangzó civil szervezetek mögé bújtatott ellenzéki politikusok, megtévesztve ezzel a jószándékú
választókat. Nem lesz ez másként a mostani választáson
sem. Mi ezzel szemben felvállaljuk nemzeti, keresztény,
konzervatív értékeinket!
- Ami alatt vélhetőleg a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjeit érti. Némileg változik a nyolc körzetben indulók személye az öt évvel ezelőttihez képest…
- Az egyes és az ötös körzetben a jelölt az eddigi képviselő
helyett, Stampf József és Koncz Szilvia lesznek. Koncz
Szilvia ebben a ciklusban is önkormányzati képviselőként
tevékenykedett, csakúgy, mint a hármas körzetben egyéni
képviselőként dolgozó Sarkadi Attila. Ők az előző választá4 Pomázi Polgár

sokhoz képest a nemzeti összefogás, a keresztény, konzervatív értékek képviseletéért csatlakoztak hozzánk. Az egyes
körzetre visszatérve a ciklusokon át a körzetet remekül
képviselő Zsebe Zsolt úgy döntött, hogy átadja a stafétát egy
fiatalabb jelöltnek, akit Stampf József személyében találtunk meg. Nem pusztán régi pomázi család sarja, hanem
mindannyian ismerhetjük, hiszen vállalkozásai helyben
működnek évek óta, az elmúlt években rengeteg segítséget
nyújtott a rászorulóknak a családsegítő szolgálaton keresztül. Régi motorosnak számítanak Kósa Anikó alpolgármester asszony, aki a négyes körzetben indul, Halászné
Gambár Mária a kettes körzetben, Nagy Attila, aki ismét a
hetes körzetet kívánja képviselni, Rédei Imre, aki a nyolcas
körzet jelöltje lesz, s végül jómagam, aki hetedszer indulok
a hatos körzet képviseletéért, valamit negyedszer a városvezetői posztért. Egy megválasztott polgármesternek roppant fontos, hogy olyan képviselőtestület dolgozzon mellette, akikkel együtt lehet dolgozni. Saját jelöltjeinkben
maximálisan megbízom, s tudom róluk, hogy akárcsak én,
ők is szívvel, lélekkel és tapasztalattal kívánnak tenni városunkért a következő ciklusban.
- Végezetül, maradjunk még ebben a ciklusban, s beszéljünk néhány kiemelt fejlesztésről, melyek zajlanak,
vagy épp a végükhöz közelednek.
- Kezdjük az új bölcsőde építésével… Hosszú és többfordulós közbeszerzési eljárások után végre eredmény született, s sikerült kiválasztani a kivitelezőt, ennek köszönhetően nemhogy elkezdődött, de gőzerővel zajlik a munka.
Itt az átadás vélhetőleg jövő szeptemberre várható. A
Mátyás király utca felújítása az interjú időpontjában a
végéhez közeledik, és az utca felújításának folytatására egy
Belügyminisztériumi pályázatot adtunk be, bizakodunk,
hogy ezen is sikerrel járunk. A Szentendrére vezető kerékpárút vélhetőleg még augusztus folyamán átadásra kerül,
bár örömmel látom, hogy sokan használják már így is.

HÁZUNK TÁJA

Pomáz közel egy milliárd forintnyi
pályázati forráshoz jutott hozzá

Az önkormányzati ciklus zárultával a megyei testületek
is megújításra kerülnek. Szabó Istvánnal, a Pest Megyei
Közgyűlés elnökével készült villáminterjúnkban röviden
összefoglaltuk Pest Megye elmúlt éveit, s kitértünk Pomáz lehetőségeire is.
- 2016 januárjában jelentette be, hogy önálló régió lesz
Pest megye 2021-től. Milyen előnyökkel jár ez a megyének
és Pomáznak?
- A fővárostól való leválás célja, hogy a Budapesthez képest
kevésbé fejlett Pest megyére kedvezőbb európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020 után. A megye
települései ugyanis semmivel sem nyertek többet Budapest
közelségéből, mint bármelyik hazai nagyváros. Uniós forrásból sem jutott több, sőt, kevesebb, ezért is hozta létre a
kormány a Pest Megyei Kompenzációs Alapot, amellyel 80
milliárd forintot biztosított a megye számára. Így minden
településünk - Pomáz is - több pénzhez jutott.
- Milyen fejlesztések valósultak meg ebből a megyében és a
településünkön?
- Olyan nagyságú beruházásokat hajtottunk végre, amelyekre nem volt példa az elmúlt évtizedekben Pest megyében. 60
egészségügyi szakrendelő épül vagy újult meg a megyében;
285 kis- és középvállalkozást nyert összesen 9 milliárd
forintot telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre; 123 településen épültek/újultak meg utak 11 milliárd forintból; 81
településen épül óvoda/bölcsőde, 80 km hosszan belterületi
kerékpárút épül; ipari parkokat alakítottunk ki; megoldottuk
több település csapadékvíz elvezetését; 20 település élelmiszerpiaca újul meg. Az elmúlt hónapokban nem volt olyan
nap, amikor ne lett volna egy elkészült fejlesztés átadója a
megye valamelyik településén.
Pomáz közel egy milliárd forintnyi pályázati forráshoz jutott
hozzá. Ebből épült meg az új óvoda, megújulnak település

Munkába állt városunk új
dolgozója egy régi motorossal
a vezető ülésben

útjai, megoldódik a csapadékvíz elvezetés. Fontos, hogy
nemcsak az önkormányzat, hanem helyi vállalkozások is
kaptak támogatást telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre.
Ezeken kívül megépül az Eurovelo 6 hálózathoz csatlakozó
Pomáz-Szentendre közötti kerékpárút is.
Vicsi László polgármester egyben a megyei közgyűlés képviselője, rendszeres kapcsolatban vagyunk. Remélem, ezt a
közös, sikeres munkát tudjuk folytatni a következő 5 évben
is.
- A megyei önkormányzat gyűjti össze a Pest megyei
értékeket, hol tart ez a munka?
Ez egy igazi sikertörténet. Nemcsak az értékek száma miatt,
ami már jóval meghaladja a 200-at, hanem ahogy az
emberek, települések reagáltak erre a kezdeményezésre.
Nagyszerű az élmény, ahogy újra felfedezzük egymás
értékeit. Biztos vagyok benne, hogy nemsokára Pomázról is
lesz megyei értékünk.

Elhunyt Tóth Gáborné

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Gáborné, mindannyiunk Julcsi nénije, egykori önkormányzati képviselő, városunk díszpolgára, életének nyolcvanegyedik évében, hosszan tartó betegség után távozott
közülünk. Gyászolja őt családja, barátai, pályatársai.
Pomáz Város Önkormányzata Julcsi nénit saját halottjának tekinti! A család gyászában osztozva kívánom,
hogy nyugodjon békében! Legyen neki könnyű a föld!
Vicsi László polgármester

Pomáz város önkormányzata nemrégiben beruházott egy
Yanmar 424-es típusú traktorra, ami nemrégiben műszaki
vizsgát tett és rendszámot kapott. Mindezeknek köszönhetően a mai nappal szolgálatba is állhatott, Vicsi László
polgármesterrel a vezető ülésben. A fűnyírás a Garat utcában
és környékén zajlott, s ami a traktor számára elérhetetlen
kisebb zöldfelület volt, azt másnap a hivatal dolgozói kézi
kaszával nyírják le. A Yanmar kistraktor fő feladata ebben az
időszakban a füves területek karbantartása, télen azonban
tolja majd a havat, sózza a keskeny utcákat és a főutcai járdákat, mindezzel segítve városunk tisztaságát, autós és gyalogos közlekedését.
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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.

Újra indult, a
Vörösmarty lakótelepi
minibusz járat!

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

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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Tisztelt Lakosság!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Vörösmarty lakótelep
helyi buszjárata 2019. augusztus végén elindult a térképen
jelölt útvonalon, a bejelölt megállóhelyeket érintve. Az utasok szállítása folyamatosan történik, amely óránként legalább 4 alkalommal, de igénytől függően akár 7-8 perces
indulási időt jelent.
JEGYÁRAK: felnőtteknek: 400 Ft, 0-6 éves korig ingyenes,
6-18 éves korig valamint nyugdíjasok részére: 250 Ft
Az igények felmérése után bérlet megváltására is lesz lehetőség.
MENETIDŐ: Hétfőtől – péntekig; reggel 6-9 óra között,
délután 12-21 óra között

KÖZMűVELőDÉS

Duró Imre kapta a Közművelődésért díjat
Az augusztus 20-i rendezvények során immár hagyományosnak tekinthető a Közművelődésért díj átadása.
Pomáz város Önkormányzata a város közművelődéséért,
kulturális tevékenységéért, oktató- nevelő munkában
elért eredményekért közművelődési díjjal jutalmazza
azokat az egyéneket, csoportokat, akiket az intézményi,
civil szféra ajánlásai alapján arra leginkább érdemesnek
tart. Idén ezt a díjat Duró Imre, a kulturális bizottság
tagja kapta a képviselő-testülettől, melyet városunk polgármestere nyújtott át személyesen a városi ünnepségen.

Duró Imre születésétől kezdve Pomázon élt, itt jár óvodába,
általános iskolába. Középiskolai tanulmányai után, a
Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát, azt
követően, a József Attila Tudományegyetem közművelődési
szakember képzésben vett részt, majd a Budapesti Műszaki
Egyetemen, közoktatás vezető végzettséget szerzett. De,
színjátszó rendezői, szabadidő szervezői, vendéglátó üzletvezetői végzettségekkel is rendelkezik. Hosszú éveken
keresztül a Sashegyi Sándor Általános Iskola megbecsült
pedagógusaként dolgozott, sok nevéhez fűződő hagyományt
teremtett, melyek a mai napig is működnek. A Pomáz
Ifjúsági és Sport Alapítvány alapítójaként, szívügyének tekintette az iskolák közötti bajnokságok, kupák elindítását,
ezzel egyidejűleg a város sport életében is nagy szerepet
játszott.

Évekig a Pomázi Művelődési Ház igazgatójaként, munkatársaival számtalan felejthetetlen rendezvényt szervezett a
pomáziaknak. Itt is a programok kivitelezője és megálmodója volt. Több pomázi újság, könyv szerkesztője, kiadója
ként jegyzik, de bábáskodott a kulturális koncepció elkészítésénél is. Később az élet munkájában kicsit messzebbre
sodorta Pomáztól, a Magyar Természetbarát Szövetség
igazgatója lett, ahol több ezer fős nagyrendezvények fűződnek a nevéhez. A rendszerváltás óta részt vesz a város
képviselő- testületének
munkájában. Volt külső bizottsági tag, önkormányzati képviselő, vezette a Kulturális és Sport bizottságot, de Pomáz
alpolgármestereként is dolgozott a városban élőkért. Jelenleg pomázi székhelyű, Budapesten működő családi vállalkozását, a Kölyökvadon Játszóházat irányítja. Duró Imre
családjával együtt a mai napig sok szállal kötődik Pomázhoz.
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KÉPRIPORT

Színes program Szent István ünnepén

Idén is szép számmal vettek részt hívek, kicsik és nagyok
a pomázi Szent István-napi búcsú háromnapos eseménysorozatán, mely a hagyományok szerint augusztus 18-án
kezdődött, s augusztus 20-án fejeződött be. A helyszín
főként ezúttal is a plébánia kertje volt, ám természetesen
sokan tették tiszteletüket az augusztus 20-i misén és
körmeneten, mely eseményeket Lejtényi Emánuel atya
vezetett.

Színes programmal készültek a szervezők idén is, mely
augusztus 18-án este a sváb bállal vette kezdetét a plébániakertben. Másnap délután templombemutatóval indult a
program, majd cserkészjátszóház követte, ami után Szívközelben Pomázon pódiumbeszélgetés zajlott a közösségalakításról. A beszélgetést után szentségimádás és Szent
István vigília mise szerepelt a programban, s végül a második nap estéjét a Misztrál együttes és a Dunakanyar Jazz
Quartett koncertje zárta. Augusztus 20-án délelőtt tíz órakor
vette kezdetét az ünnepi szentmise és a Szent István ereklye
körmenet. A délután folyamén újra színes programok várták
a kicsiket és nagyokat a plébániakertben, ahonnan este hat
óra előtt ünnepélyes menet indult a városi ünnepségre. Az
ünnepség után a színpadon a Majorka Színház előadása volt
látható, akiket záróakkordként a Dűvő Zenekar koncertje
követett.
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KÉPRIPORT
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ÜNNEP

Szent István legfontosabb üzenete két szó:
Keresztény Európa!

Idén is szép számmal vettek részt ünneplők Pomáz Város
Szent István-napi ünnepségén a Városháza parkjában.
Lejtényi Emánuel plébános vezetésével a hagyományos
ünnepélyes menet is megérkezett a Szent István ereklyével
a városi ünnepségre. A városháza előtti ünnepségen Vicsi
László polgármester ünnepi beszéde után Közművelődési
díjat adományozott Duró Imrének, majd megszentelték az
új kenyeret. Az ünnepi műsorban közreműködött: Juhász
Károly színművész, Czető Zsanett, Czető Ádám és R. Kárpáti Péter. Az alábbiakban Vicsi László polgármester ünnepi beszéde olvasható.

Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta, de Szent István,
az első magyar király emléke egyáltalán nem halványodik.
Olyan időkben, amikor elbizonytalanodás tapasztalható a közéletben, és az értékekben, amikor elkezdik megkérdőjelezni
ezeréves választott utunkat, érdemes visszanyúlni az olyan
elődökhöz, mint amilyen ő volt.
Ma nehezen lehetne időszerűbb történelmi alakot találni, mint
István király, akinek először sikerült népünket tartósan a nyugat-európai fejlődéshez, a keresztény értékekhez kapcsolnia.
Akkori döntését nem lehet kétségbe vonni, hiszen a nélkül
nem is állhatnánk ma itt, magyarokként, keresztényekként és
nem is emlékezhetnénk rá Európa szívében, abban az országban, amelynek alapjait ő rakta le, s ezek az alapok ezer év
múltával is szilárdan állnak az oly sok helyütt máshol egyre
gyengébb lábakon álló Európában. Európában, ahol az ő idejében kis túlzással mindenki a földrész keresztény felét irigyelte, míg ma sok helyütt a keresztények szinte menekülni
kényszerülnek évszázadok óta lakott környezetükből. Sajnos
nem festenék torz képet, ha egy olyan közeli jövőt vázolnék fel
az öreg földrész számára, melyben a templomok kiüresednek,
s a korábbi templomjárók félelmükben bezárkóznak otthonaikba.
Napjainkban Közép-Európa a kereszténység védőbástyája, s
ahogy a törökök elleni harcok, a Hunyadik idején vigyázó szemeit nem Párizsra, hanem kis hazánkra vetette Európa, most
sincs ez másként! Fontos felelősségünk ezekben az időkben
megőrizni és megvédeni hitünket, ezeréves értékeinket, s átörökíteni azokat a következő generációk számára.
A történelem soha nem olyan egyszerű és sablonos, ahogyan
időnként szeretik leegyszerűsíteni. Például nincsen semmi
előzmények nélkül. Így volt ez az államalapítással is. Gyakran
feledkeznek meg István apja, Géza fejedelem érdemeiről, aki,
ahogyan ma mondanánk: meghozta az igazi stratégiai döntést.
Ő látta be ugyanis elsőként, hogy nincs más választásunk, mint
átvenni azt a modellt, ami a kor színvonalán, jólétet teremtett
nyugaton. Az volt a meggyőződése, ha nem ezt az utat választjuk, eltűnünk a történelem süllyesztőjében, mint előttünk
annyi kicsi nép, akik nem értették meg ezt a történelmi leckét.
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A leckét, a példát tehát apa tanította meg fiának, s fia végrehajtotta.
Géza szerepe ilyen módon felértékelődik a szememben, hiszen
apaként magam is hiszem és vallom, hogy a példát nekünk kell
megmutatni fiainknak és lányainknak, legyen szó akár a
legkisebb családi közösségről, vagy éppen tágabb környezetünkről, egy városról, egy megyéről, egy országról, sőt
akár egy egész földrészről. A példát azonban csak olyan szilárd
értékeken keresztül lehet megmutatni, amellyel mi magunk is
rendelkezünk. Ilyen értékek számomra a kereszténység, a
nemzet és a konzervativizmus! Ilyen érték Géza és Szent
István életútja!
Gézára és Istvánra várt a feladat, hogy egy népnek reális
alapokat teremtsenek és hosszú évszázadokra jövőt adjanak.
Ki kellett mondaniuk egy határozott igent, végérvényesen
elkötelezni magukat egy út mellett, ami a nyugati mintájú
kereszténység és társadalmi berendezkedés volt. Nem ingadozni, nem táncolni kelet és nyugat között, nem kétféleképpen
beszélni itthon és az európai udvarokban. Hanem határozottan,
őszintén, belső meggyőződésből vállalni a döntésük minden
következményét.
A történet mindenki számára ismert. Istvánnak is létharcot
kellett folytatnia az első pillanattól azért, hogy az apjától
megörökölt hatalmat megtarthassa. Sem ez, sem más nehézség
nem tántorította el. Folytatta, sőt kiteljesítette apja álmát, ami
az Európához való csatlakozás volt. Szent István valódi keresztény uralkodó volt.
Hitéről és bölcsességéről tanúskodnak fiához, Imre herceghez
intézett Intelmei is, amelyek máig megszívlelendő tanulságokkal szolgálnak. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük,
milyen korban íródtak ezek a tanácsok. István például nem
részegedett meg a hatalmától és sikereitől, nem gondolta
magát tévedhetetlennek, és nem várta el tanácsadóitól a hízelkedést és hajbókolást.

ÜNNEP
Szent István művének legfontosabb üzenete a mának kétségtelenül két szó: Keresztény Európa!
Végezetül engedjék meg, hogy az utolsó gondolathoz kapcsolódva Márai Sándor: Olyan világ jön című versét osszam
meg önökkel. Bevallom, gondolatébresztőnek szánom, s remélem, hogy a sötét kép, amit az író szavainak tolmácsolásával festek, soha nem lesz látható…
Olyan világ jön,
amikor mindenki gyanús, aki szép.
És aki tehetséges.
És akinek jelleme van…
A szépség inzultus lesz.
A tehetség provokáció.
És a jellem merénylet!…
Mert most ők jönnek…
A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek.
És leöntik vitriollal a szépet.
Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget.
Szíven döfik azt, akinek jelleme van.
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Itthon is táborozott a német suli

Múlt hónapban beszámoltunk arról, hogy pályázatainknak köszönhetően Erdélyben és Ausztriában töltöttünk
egy-egy hetet. De természetesen olyan táborokban is részt
vehettek a gyerekek, melyeket helyben rendeztünk meg.
Ezeket egyrészt önállóan szerveztük, másrészt az Erzsébet
tábor program keretein belül pályáztunk és nyertünk.

A tanítás befejeztével indult napközis tábor programjába
drámajátékok, kreatív kézműves foglalkozások, improvizációs
játékok, jelenetkészítés-beszédtechnika, színdarabkészítés,
jelmez-díszlettervezés, relaxáció, hangtálakkal és hangszerekkel való játékok tartoztak. Mindezt a tábor vezetői így
foglalták össze: „Körülnézünk a széles világban, hiszen lehetnek köztünk királyok és királylányok, hősök, medvék, madarak, tündérek és boszorkányok, tűzokádó sárkányok, mentők, ufók, szarvasbogarak, pitypangok, ninják és hableányok,
vagy ki tudja micsodák. Közös mesénk fonalán vándorútra
kelünk hegyeken, dombokon, tengereken át, perdülünk, fordulunk, ahogy a világ. Saját jelmezeink díszleteink színesítik
utunkat, és mikor elfáradunk, zengi-bongi hangtálakkal
relaxáljuk magunkat.” A játékok által fejlődött a gyermekek
kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködési készsége és improvizációs
készsége. Olyan foglalkozásokat szerveztünk, mely sikerélményt biztosított, hozzájárult a gyermekek lelki egészségének megóvásához.

Július közepén egy hetes Erzsébet napközis kalandtáborunkra
került sor. A táborban 29 kisdiák kalandozott, a hőség ellenére
nagyon vidáman. Jártunk Piliscséven a játékparkban, ahol a
játék és a sport mellett helyet kapott a kézműveskedés és a
tudományos barangolás is, agyagoztunk és természettudományos, interaktív foglalkozáson vettünk részt. Ellátogattunk az Aquincum Múzeumba, ahol az ókori római élettel,
szokásokkal ismerkedtünk, majd mozaikot készítettünk. A
környezettudatosság jegyében pet palackokból építkeztünk,
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eltöltöttünk egy napot Esztergomban, ahol a Duna Múzeumban papírt merítettünk, majd az Esztergomi Vármúzeumban
cseppentünk vissza a középkorba. Az utolsó napon ellátogattunk a Budakeszi Vadasparkba, utaztunk a gyermekvasúton,
majd a kalandparkban csúsztunk, mászunk, fáradtunk el alaposan. Ezen a héten rengeteg élménnyel, kalanddal és a
bőséges ellátásának köszönhetően pár plusz dekával lettünk
gazdagabbak.
Várakozásoknak megfelelően nagy sikert aratott honismereti
táborunk is. Ezt a programot már hetedik éve tartjuk meg.
Célja, hogy a hagyományápolást ötvözzük a könnyed nyári
szórakozással. A gyerekek nagyon élvezték a bobozást, a
hajókirándulást a Dunán. Leányfalun hűsöltünk a vízben,
Dobogókőn erőnket szinte meghaladó kalandtúrán vettünk
részt a Thirring körútat bejárva. Voltunk játszóházban, ugráltunk az Elevenparkban. Esztergomban a Duna Múzeum
időszaki interaktív kiállítását tekintettük meg és múzeumpedagógia foglalkozáson vettünk részt.
Balog Ilona Katalin, intézményvezető

Itt van az ősz, itt van újra…

Itt van az ősz, itt van újra, tehát kezdődik az iskola.
Vannak, akik várták, és vannak, akik még örültek volna,
ha folytatódik a nyár. De az életnek van egy rendje,
időszakokra és évszakokra épül. És jól van ez így!
Gondoljunk csak bele, ha az egész év nyár lenne…. Na
jó, inkább ne tegyük! Közben nyáron felújítási és karbantartási munkálatok zajlottak az iskolában. Nyár
végére megérkeztek az új kertibútoraink, padjaink,
szemetes- és biciklitárolóink. Iskolánk utcafronti
udvarán tehát kellemes, park hangulatban tölthetik el
idejüket gyermekek, szülők, pedagógusok egyaránt.

Szóval megkezdtük a tanévet, ami sok-sok előkészülettel
jár: megalkotni az éves munkatervet, mely minden fontos
dolgot tartalmaz, és amely szerint halad a munka a tanév
során. Ebben fektetjük le augusztus végén, hogy mi fog
történni például június 2-án az iskola életében. Továbbá
augusztus végén előkészítjük az órarendet 1-12. évfolyamig,
azaz most csak 11. osztályig, mivel ebben a tanévben üres
lesz a 12. évfolyamunk a szakközépiskoláról gimnáziumra
való átállás miatt. Az elkövetkezendő tanévben is sok iskolai program és verseny lesz, melyet a gyerekek, szülők és mi
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pedagógusok is mindig nagy izgalommal várunk, ahogy az
új, kis elsőseinket is. 2 szép általános iskolai osztályt indítunk idén is és egy gimnáziumi osztályt. A következő
tanévektől az általános iskolai és gimnáziumi képzésünk
arculata is megújul, így például az általános iskolába
jelentkezők választhatnak majd az emelt angol vagy
művészeti oktatás/osztály közül, míg a gimnáziumba
jelentkezők az emelt angol vagy emelt magyar-történelem,
azaz humán tagozat között, valamint bevezetjük a szóbeli
felvételit is az eddigi központi írásbeli mellett. Mivel azt
gondolom, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, egy óriási
tervet is kiötlöttünk, azaz, hogy megépítjük az iskolánk
fölött található üres telken iskolánk új tornapályáját, mely
több részben fog megvalósulni. Az első, és legnagyobb
munkálat 2020. tavaszán valósul majd meg, maga a pálya
megépítése, utána tervben van még egy távolugrógödör és
futópálya-építés, valamint tereprendezés. Ehhez az utolsó
pillanatig gyűjtjük a céges TAO támogatáskat. Ez itt a reklám helye! Összefoglalva idén sem fogunk unatkozni.
Számos feladat, terv megvalósítása vár ránk. Állunk elébe!
Hajrá Sashegyi!
Nagy Koppány Lászlóné igazgató SASHEGYI
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ÖKOKÖR

Égetés helyett komposztáljunk

Gyakorló kertészkedők, vagy gondos háztulajdonosok
gyakorta találkoznak a kiskeretekből kikerülő növényi
maradványokkal: lombnyesedékkel, levágott fűvel. Amikor
még volt a házunk tájékán kiskert zöldséggel - a baromfiudvar elfoglaltságai, a tartott állatok ellátási ritmusa határozta
meg a hétköznapokat és ünnepnapokat - a jelenkorban divatos „zöldhulladék elszállításra” nem volt szükség. Sőt,
zöldhulladék sem volt! Illetve a zöld nem volt hulladék…
Hasznosult telken belül az állatok trágyája, a metszéskor
levágott gallyak, az összesöpört levelek, a szerves anyag.
A modern ember számára a városokban a zöldhulladék csak
bosszúságot okozó, a pihenőkertek kellemetlen mellékhatása, amitől a rend és tisztaság miatt meg kell szabadulni.
Termeszteni nem szükséges, minden megkapható: az udvar
a pihenés helyszíne, nem a megélhetés kényszere.
Mind-zok, akik mégis vállalkoznak a saját zöldség ízélményére, a gyomlálás pihentető meditációjára, a kapálás
alakformáló edzésére, ők beállnak a természetes körforgásba. Tisztelik és védik a környezetüket, embert, állatot, növényt egyaránt.
A természet önmagát megújítva, állandó lebontásban-építésben él. A bonyolult szervezetek elemi alkotórészekre hullnak szét, amelyekből új, bonyolult szervezetek alakulnak. A
növény számára könnyen felvehető építőelemeket tartalmazó anyaghalmaz a humusz. Ez a folyamat ráhatásunk,
befolyásolásunk nélkül is lezajlik. A szerves anyag irányított
átalakulását, - amelynek a humusz a végeredménye - nevezzük komposztálásnak. Mint minden átalakulást, ezt is lehet
bonyolultan (nagy szakértelemmel) és egyszerűen (laikus
módon) elvégezni. A kettő között döntően csak időbeli különbség van.
A ház körüli, (esetleg a házak körüli) komposztálás az alapanyagok szelektálásával, aprításával kezdődik, majd felhalmozás után kellő nedvesség jelenlétében körülbelül hat
hónap alatt zajlik le. Ez a folyamat az érés. Érés során a halom hőt termel, és az azt alkotó részek elveszítik felismerhetőségüket. Egy földszagú, homogén anyag keletkezik.
Kész a kiszórható, talajjavító ültető közeg, amelyet használhatunk a talajerő utánpótlására, földfelszínen talajgyógyszernek, feloldva komposzt teának. A komposztkészítés egyáltalán nem bonyolult dolog: a komposzt keretet
(1mx1mx0,5m) elhelyezzük egy árnyékos helyre, és
növeljük a halmot, ami állandóan kisebb lesz, összeesik az
érés során. A komposztba rakható dolgokról sok fórumon
lehet olvasni a világhálón.
Szót kell említeni a zöld szerves anyag kertésztől kissé idegen feldolgozásáról is. A városunkban működik a zöldhul14 Pomázi Polgár

ladék elszállítás. Körzetenként megadott időpontokon a
szolgáltató elviszi a kapu elé kirakott, kötegelt, vagy átlátszó zsákban összegyűjtött zöldhulladékot. Az anyag
nagyüzemi komposztáláson megy keresztül és újrahasznosíthatóvá tesz (rekultiváció) hulladéklerakókat, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeket.
Legvégül: az egészség rombolására leginkább alkalmas
zöldhulladék kezelés az égetés. Örök veszekedés forrása, a
szomszédokat zavaró cselekedet bűzzel, tele rákkeltő
anyaggal. A rakott tűz alkalmat adhat mindenféle szemét
eltávolítására. Gumi, műanyag, festék, látszólag mind
eltűnik a jótékony füstben, megszűnik a probléma. Sőt,
megengedett égetés során hatalmas a kísértés a lomoktól
való megszabadulásra. A nyílt téren való égetés alapjaiban is
büntetendő cselekmény, mivel egészségkárosító hatása van.
A nem egységes törvényalkotásnak köszönhetően az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e az
égetést, vagy sem. Mindenesetre fontoljuk meg: kényelmesebb bezsákolni, összekészíteni a rőzsekupacot, mint könynyezve elégetni órákon keresztül.
Nagy István, Pomázi Ökokör
Olvasson minket a Pomázi Polgárban – Októberi témánk:
Ültessünk fát!
Ismerjen meg bennünket, látogassa meg standunkat
szeptember 14-én, Pomáz Város Napján

TUDÓSÍTÁS

Francia és magyar bravúrok az első Gyermek
és Ifjúsági Lovasíjász Világbajnokságon

Három korcsoportban - gyermek, junior és fiatal felnőtt
kategóriában - mérhették össze tudásukat a fiatal
lovasíjász versenyzők az első Gyermek és Ifjúsági Lovasíjász Világbajnokságon. Az eseménynek augusztus
16-18. között a pomázi Magyar Vár Tábor adott otthont,
amin 11 országból 44 lovasíjász indult, hogy bizonyítsák
rátermettségüket a világbajnoki cím megszerzésére.

Vassalucci Cesar, majd Rachel Bethoulieres-Recoussine.
Koreai és lengyel versenyszámban is Dömény Felicia állhatott a dobogó 3. fokára kiváló teljesítményével.
Szoros volt a küzdelem a második korcsoport tagjai között
is, ahol végül összesítettben Raphael Mallet francia versenyző nyerte el az aranyérmet. Ezüstéremmel térhetett haza
Benyó Krisztián, de bátran büszkélkedhet bronzérmével
Paul Gripari is, szintén Franciaországból.
Külön kiemelnénk Bartha Sólyom, a junior magyar versenyszám első helyezettjének teljesítményét, aki fél éves
lovasíjász múlttal a háta mögött ilyen kiváló eredményt ért
el. Mögötte második helyen Raphael Mallet, a harmadik helyen pedig Benyó Krisztián végzett. Lengyel versenyszámban pedig a 2. helyen Hunyadi Borbála végzett nagyszerű
teljesítményével.
Nehezített pályán, az extrém versenyszámoknak megfelelő
stílusban kellett bizonyítaniuk a harmadik, fiatal felnőtt
kategória indulóinak. A dobogó legfelső fokára összesítettben Martin Imbert állhatott fel Franciaországból, míg az
emelvény második és harmadik fokát a Maucha testvérpár
foglalhatta el, sorrendben Maucha Levente, valamint Maucha Ágnes személyében.

Magyarország mellett az Egyesült Királyság, Finnország,
Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Moldova, Németország, Oroszország, Svájc, valamint Svédország ifjú
lovasíjász sportolói regisztráltak a bajnokságra. Örömmel
tölt el bennünket az erős nemzetközi teljesítmény. Büszkék
vagyunk a Némethy Akadémia külföldi és magyar tanítványaira, akik a hagyományos magyar technikával kiemelkedő eredményeket értek el.
Tisztelet és köszönet a támogatóknak és a segítőknek,
akiknek a részvételével megvalósulhatott ez a nagyszerű és
izgalmas lovasíjász verseny. Köszönetet szeretnénk mondani Alan Le Gallnak, az IHAA (International Horseback
Archery Alliance - Nemzetközi Lovasíjász Szövetség) elnökének, Némethy Zoltánnak, a Magyar Lovasíjász Akadémia
SE elnökének és Herpai Sándornak, a Magyar Vár Tábor
tulajdonosának, hogy lehetőséget biztosítottak illetve támogatásukkal, munkájukkal segítették a rendezvény megvalósítását.
Az első kategória legfiatalabb indulói mindössze 11 évesen
léptek a pályára, hogy megméressék magukat magyar, koreai, valamint lengyel versenyszámban. Ebben a korcsoportban összesítettben és magyar versenyszámban kivétel nélkül
francia győzelmek születtek. Kiváló teljesítményével Chloé
Simons zárt az első helyen, nem sokkal mögötte végzett
Pomázi Polgár 15

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Munkaszüneti nap
Szállítási nap
16 Pomázi Polgár

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tisztelt lakosok!
Az utcanév jegyzék
megtalálható
Pomáz Város
weboldalán
a

http://www.pomaz.hu/
címen
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Vastag Tamás
- Elek Marcell Zoltán
- Vörös Panka

2019-07-20

- Süttő Fruzsina Bianka
- Garai Márk

2019-07-25
2019-07-31

- Bús Panka
- Koncz Laura Ida

Szeptember
Szeptember 8. vasárnap 14.30-tól
Retro délután

Szeptember 14. szombat 10.00-től
Pomáz Város napja - Hagyományos
családi és civil nap

Szeptember 18. szerda 14.00-től 18.00ig Véradás
Szeptember 21. szombat 9.00-től
Bababörze

Szeptember 22. vasárnap 14.30-tól
Retro délután
Szeptember 27. péntek 16.00-tól
Anyatejes nap

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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2019-05-31
2019-07-07

- Veress Viktor
- Veress Olviér

2019-07-22
2019-07-23

2019-08-01
2019-08-01

- Máté Gréta
2019-08-07
- Nagygyörgy Eszter Teréz 2019-08-07

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
8-án 8.00–20.00-ig
Viktória
15-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
22-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
29-én 8.00–20.00-ig
István Király
Október
6-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy

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

REDŐNYÖK

Dioptriás napszemüveglencsék
20% kedvezménnyel!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

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

Bojler szervíz

HIRDETÉS-

FELVÉTEL:

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

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

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

Hajdu és olasz bojlerek
javításàt, cseréjét,
vízkőtelenitését vállalom a
hét bármely napján.

Tel: 06307086052

Angol oktatás Hév
közelben, minden
korosztály számára,
reális áron.
Tel: 06-20-5549525
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
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